
Gmina Lichnowy 
ul. Tczewska 6 

82-224 Lichnowy 

@gIöšżën1eřā~ 597739-N-2019 z dnia 2019-09-16 r. 

Gmina Lichnowy: Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek 
o¶wiatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy 

OGŁOSZENIE o ZAMÓWIENIU 3 Usługi 
Zamieszczanie og³oszenia: Zamieszczanie obowi±zkowe 
Og³oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó³finansowanego ze Grodków Unii 
Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mog± ubiegam sio wyłącznie zak³ady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrêbnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowa³y zamówienie, obejmuje społeczną i zawodowa integracja osób będących 
cz³onkami g³up spo³ecznie marginalizowanych 
Nie 

Nalewy podam minimalny procentowy wska¼nik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
wiêcej kategorii, o których mowa W an. 22 Ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy nie 30%, osób 
zatrudnionych przez zak³ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postêpowanie przeprowadza centralny zamawiaj±cy 
Nie 
Postêpowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj±cy powierzy³/powierzyli 
przeprowadzenie postêpowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj±cy powierzy³/powierzyli prowadzenie 
postêpowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj±cych 
Nie 

Je¿eli tak, nalewy wymienia zamawiaj±cych, którzy wspólnie przeprowadzaj± postêpowanie 
oraz podam adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów: 

Postêpowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj±cymi Z innych państw 
cz³onkowskich Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postêpowania wspólnie z zamawiaj±cymi z innych 
państw cz³onkowskich Unii Europejsldej - maj±ce zastosowanie krajowe prawo 
zamówieñ publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lichnowy, krajowy numer identyfikacyjny 
17074784000000, ul. ul. Tczewska 6 , 82-224 Lichnowy, woj. pomorskie, pañstwo Polska, 
tel. 552 712 723, e-mail a.stachowiak@lichnowy.p1, faks 552 712 723. 
Adres strony internetowej (URL): http://bip.liclmowy.pl/ 
Adres profilu nabywcy: 

\ 
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Adres strony internetowej pod którym moona uzyskam dostêp do narzędzi i urządzeń 
formatów plików, które nie si ogólnie dostêpne 

lub 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorz±dowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je¿eli dotyczy³) : 
Podział obowi±zków miedzy zamawiaj±cymi W przypadku wspólnego przeprowadzania 
postêpowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postêpowania Z 

zamawiaj ącymi z innych państw cz³onkowskich Unii Europej sklej (który z zamawiajacych 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postêpowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postêpowania odpowiadaj± pozostali zamawiaj wcy, czy zamówienie badzie 
udzielane przez kazdego z zamawiaj±cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozosta³ych zamawiajacych) : 

1.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, peany i bezpo¶redni dostêp do dokumentów z postêpowania moona 
uzyskam pod adresem (URL) 
Nie 
http://bip.lichnowy.p1/ 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona badzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 
Nie 
http://bip.lichnowy.p1/ 

Dostêp do dokumentów Z postêpowania jest ograniczony - wiêcej informacji moona 
uzyskam pod adresem 
Nie 

Oferty lub wnioski O dopuszczenie do udzia³u W postêpowaniu nalewy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesianie ofert lub wniosków O dopuszczenie do udzia³u w 
postêpowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesianie ofert lub wniosków O dopuszczenie do udzia³u w 
postêpowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Zgodnie Z art. 10 ust.2 ustawy Prawo zamówieñ publicznych skradanie ofert odby³a sio za 
po¶rednictwem operatora pocztowego W rozumieniu ustawy Z dnia 23 listopada 2012 r.- 
Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. p o .  2188 ze zm.), osobi¶cie lub za 
po¶rednictwem posłańca. 
Adres: 
Urz±d Gminy w Lichnowach, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy 
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Komunikacja elektroniczna wy raga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie si ogólnie dostêpne 
Nie 
Nieograniczony, peany, bezpo¶redni i bezp³atny dostêp do tych narzędzi moona uzyskam pod 
adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj±cego: Świadczenie usług transportowych 
dla dzieci dojeżdżających do placówek o¶wiatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy 
Numer referencyjny: RGL271 .5.2019 
Przed wszczêciem postêpowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny 
Nie 

lI.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja 0 możliwości skradania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski O dopuszczenie do udzia³u w postêpowaniu moona składać w 
odniesieniu do: 

Zamawiaj±cy zastrzeg³ sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub g³up 
części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które moce zosta³ udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy: 

II.4) Krótld opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dosta³, usług lub 
robót budowlanych lub okre¶lenie zapotrzebowania i wymagam ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - okre¶lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest ¶wiadczenie usług 
transportowych dla dzieci zamieszkanych na terenie Gminy Lichnowy na trasie z domu do 
placówek o¶wiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Lichnowy i z placówek 
o¶wiatowych do domu wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowo¿enia we wszystkie dni 
realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych od 01 .01 .2020 r. do 31 . 12.2020 r. l .  Przedmiotem 
umowy jest ¶wiadczenie w ramach regularnych przewozów osób usług w zakresie dowozu i 
opieki w czasie przewozu dzieci zamieszkanych na terenie Gminy Lichnowy do Szkoły 
Podstawowej w Lichnowach, Szkoły Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz Szkoły 
Podstawowej W Szymankowie na trasie z domu do szkopy i Z powrotem poczuwszy od 01 
stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. poprzez sukcesywny zakup biletów miesiêcznych 
z uwzglêdnieniem przysługujących tym uczniom ulg ustawowych w przewozach transportem 
publicznym - art. 5 i 8³ ustawy z dn. 20.06. 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
Grodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. p o .  295). Dowo¿eniem objête 
si dzieci, które realizuje obowi±zek szkolny lub przedszkolny w Szkole Podstawowej W 
Lichnowach, Szkole Podstawowej w Lisewie Malborskim oraz Szkole Podstawowej W 
Szymankowie. Wykonywanie przewozów odbywam sio badzie na utworzonych przez 
Wykonawcę liniach komunikacyjnych, w ramach przewozów regularnych. 2. Realizacja 
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us³ugi nie wyłącza prawa Wykonawcy do ¶wiadczenia usług transportowych wobec innych 
osób na podstawie stosownych zezwoleñ uzyskanych zgodnie z ustawa z dnia 6 wrze¶nia 
2001 r. o transporcie drogowym, jednakie Wykonawca zobowi±zany jest do zapewnienia 
pierwszeñstwa przej azdu na danej trasie dzieciom uczęszczającym do szkopy lub oddzia³u 
przedszkolnego oraz ilość wolnych miejsc siedz±cych koniecznych dla bezpiecznego i 
terminowego przewozu dzieci do szkód podczas wykonywania powierzonego zadania. 3. 
Wykonawca badzie świadczył us³ugi transportowe W zakresie dowozu dzieci do placówek 
o¶wiatowych zgodnie z lista dzieci dowo¿onych do szkopy z poszczególnych miej scowości 
(Załącznik Nr 7) oraz zgodnie z wykazem godzi³ rozpoczêcia zajęć szkolnych (Załącznik Nr 
8) oraz odwozów (Załącznik Nr 9). Zamawiaj wcy zastrzeg³, Ze godzina wyjazdu dzieci Z 

poszczególnych miejscowo¶ci do szkopy nie moce zosta³ ustalona wcze¶niej nie 40-50 minut 
przed rozpoczêciem zajęć. Dzieci musz± zosta³ przywiezione do szkopy najpó¼niej 10 minut 
przed rozpoczêciem zajęć szkolnych. Podrób dzieci ze szkopy do domu nie moce byt dłuższa 
nie 40 minut. Liczba dzieci dojeżdżających moce ulec zmianom (+/- l0%)ze wzglêdu na 
migracje ludno¶ci. 4. Wykonawca mus zapewni³ opieka nad dowo¿onymi dzieæmi w ka¿dym 
poje¼dzie na w³asny koszt. Opiekę nad dzieæmi w czasie przewozów szkolnych sprawowa³ 
badzie co najmniej l opiekun w ka¿dym autobusie, zatrudniony przez Wykonawcę. 5. 
Zamawiaj±cy dopuszcza zmiana godzi³ przywozów i odwozów w okresie realizacji 
niniejszego zamówienia oraz zastrzeg³ sobie prawo do modyfikacji trasy, poprzez ewentualne 
zwiêkszenie lub mniej szenie .jej długości ze wzgledu na zmiany W organizacji dowozów. 6. 
Zamawiaj wcy dopuszcza w sytuacjach wyj±tkowych odstêpstwa od ustalonego harmonogramu 
dowozów szkolnych i wykonywanie us³ugi, jako przewóz okaz oralny, w przypadku: - 
odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, - rekolekcji, - ferii 
zimowych, - zmiany organizacji pracy szkopy spowodowanej obchodami uroczysto¶ci 
szkolnych - czasowej zmiany organizacji ruchu, - niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, - innych wydarzeñ, które moga skrócie lub wydłużyć aj ęcia lekcyjne 
Wykonawca badzie informowany o planowanych zmianach, najpó¼niej 3 dni przed ich 
zaistnieniem. Wykonawca biorac pod uwaga opis przedmiotu zamówienia i wszystkie 
stawiane przez Zamawiaj ącego warunki decyduje, jaka ilością pojazdów wykon usługę. 
Zamawiający zastrzeg³, iZ nie moce to byt mniej nie 3 pojazdy. Dopuszczalne jest zmiana 
dotycz±ca po azdu w stosunku do tego, który Wykonawca zawar³ w ofercie, tylko wtedy, gdy 
po a d  zamieniony badzie na inny o nie gorszych parametrach technicznych (rok produkcj i 
oraz liczba miejsc siedz±cych). 7. Wykonawca badzie zobowi±zany do pewnej 
dyspozycyj ności, a W szczególno¶ci w przypadku awarii pojazdu, do niezw³ocznego 
zabezpieczenia pojazdu rezerwowego w czasie nie dłuższym nie 60 minut, od chwili 
powiadomienia Wykonawcy o zdarzeniu przez opiekuna dowozu lub Zamawiaj±cego. 8. 
Przez cary okres wykonywania zamówienia dowo¿enie dzieci winno byt realizowane 
pojazdami spełniającymi wymagania techniczne okre¶lone przepisami prawa o ruchu 
drogowym, zapewniaj±cymi kierowcy możliwość jednoczesnego przewozu wszystkich dzieci 
na danej trasie oraz osoby zatrudnionej do sprawowania opieki nad dzieæmi, posiadaj±cymi 
sprawny system ogrzewania wnêtrz w okresie zimowym i gwarantuj ącym penne 
bezpieczeñstwo przy przewozie dzieci zgodnie z obowi±zuj ącymi przepisami prawa. Pojazdy 
muza  byt utrzymane w czysto¶ci z zachowaniem estetyki wewnêtrznej i zewnêtrznej. Ilość 
przewo¿onych dzieci nie moce byt wieksza niz ilość miej sc siedz±cych w dowodzie 
rejestracyjnym pojazdu. 9. Jezeli warunki pogodowe lub zdarzenia losowe (np. znaczne opady 
¶niegu, roztopy, gołoledż przeszkody na drogach, przebudowa drogi, wypadki drogowe itp.) 
nie pozwalaj± na przewóz uczniów ustalona trasa, Wykonawca moce wykonam usługę 
dowo¿enia wybierając inna przejezdna, optymalna trasa bez roszczenia dodatkowego 
wynagrodzenia od Zamawiaj±cego. O zaistnia³ej konieczno¶ci zmiany trasy Wykonawca 
zobowi±zany jest powiadomi³ Zamawiaj±cego tego samego dnia lub najpó¼niej w dniu 
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nastopnym. 10. Na przedmiotowa usługę składają sio wszystkie czynno¶ci oraz zwi±zane Z 
tym koszty niezbêdne do właściwego i bezpiecznego przewozu dzieci rano z domu do szkopy 
i po po³udniu ze szkopy do domu, a zw³aszcza zapewnienie bezpieczeñstwa podczas 
sprawowanej opieki, odbioru dzieci od rodziców/opiekunów i przekazanie pod opieka szkopy, 
odbioru od nauczycieli ze szkopy i przekazanie pod opieka rodziców oraz pomoc przy 
wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu. l l .  Wykonawca zobowi±zany jest do zatrudnienia 
kierowców posiadaj±cych odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz przestrzegania n o m  
pracy kierowców autobusowych. Kierowcy oraz osoby sprawuj±ce opieka nad dzieæmi musz± 
posiadam walne badania lekarskie oraz przeszkolenie W zakresie przepisów BHP i p.poż oraz 
udzielania pierwszej pomocy. 12. Zamawiaj±cy jest upowa¿niony do kontroli spe³niania 
powy¿szych warunków przez Wykonawca, a Wykonawca zobowi±zany jest do przedk³adania 
na wezwanie Zamawiaj±cego wszystkich dokumentów i infonnacji 11³ potwierdzenie 
spe³niania powy¿szych warunków. 13. Ze wzglêdu na specyfikę ¶wiadczonej us³ugi 

II.5) Główny kod CPV: 
Dodatkowe kody CPV: 

60130000-8 
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Okres W miesi±cach Okres W dniach Data rozpoczêcia Data zakoñczenia 
2020-12-31 

'lr 

II.6) Ca³kowita wartość zamówienia Űeżeli zamawiaj±cy podaje informacje O warto¶ci 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca³kowita 

maksymalna wartość w ca³ym okresie obowi±zywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów) 

Il.7) Czy przewiduje sio udzielenie zamówieñ, 0 których mowa w art. 67 Ust. l pkt 6 i 7 
lub w art. 134 Ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Okre¶lenie przedmiotu, wielko¶ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostano udzielone 
zamówienia, o których mowa W art. 67 Ust. 1 pkt 6 lub W art. 134 Ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
Il.8) Okres, w którym realizowane badzie zamówienie lub okres, na który zosta³a 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta³ ustanowiony dynamiczny system 

lub dniach : 

data rozpoczêcia: lub zakoñczenia: 2020-12-31 
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Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Zamawiaj±cy urna warunek za spe³niony, je¿eli Wykonawca 
wyka¿e do¶wiadczenie w zakresie wykonywania usług regularnych przewozów osób. 
Zamawiaj±cy u f a  warunek za spe³niony, je¿eli Wykonawca ubiegaj±cy sio o zamówienie 
wykonam/wykonuje przed up³ywem terminu do skradania ofert, w ci±gu ostatnich 3 lat, a jezeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 us³ugi polegaj±ce 
na regularnym przewozie osób na łączną kwoto nie mniej sza niZ 150 000,00 zł brutto i 
przedstawi dokumenty potwierdzaj±ce, że us³ugi te zosta³y wykonane/są wykonywane 
nale¿ycie. Zamawiaj±cy sprawdzi spe³nienie tego warunku na podstawie załącznika nr 4 do 
SIWZ. Zamawiaj wcy za usługę regularnych przewozów osób przyjmuje przewóz osób i ich 
baga¿u w okre¶lonych odstêpach czasu i okre¶lonymi trasami. WW. warunek udzia³u w 
postêpowaniu powinien spełnić w całości jeden z wykonawców wspólnie ubiegaj±cych sio o 
udzielenie zamówienia. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania 
spe³niania warunków udzia³u w postêpowaniu, dokumentów, w których wystêpuje waluta 
inna nie polski z³oty (PLN), Zamawiający doko³a przeliczenia walut obcych na z³ote (PLN) 
przyj mując do przeliczenia wredni kurs Narodowego Banku Polskiego z dnia opublikowania 
og³oszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a je¿eli w tym dniu kursu nie 
og³oszono, do ww. przeliczenia zastosowany badzie ostatni og³oszony kurs przed tym dniem. 
2) Zamawiaj wcy u f a  warunek za spe³niony, je¿eli Wykonawca wyka¿e, iż dysponuje co 
najmniej 5 pojazdami (autobusy), w tym 2 zastêpcze przystosowanymi do przewozu osób, 
ilość miejsc siedz±cych w ka¿dym poje¼dzie od 50 do 59, w tym dopuszcza sio 1 pojazd o 
ilo¶ci miejsc siedz±cych od 15 do 35. Pojazdy powinny spełniać wymagania Rozporz±dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 .12.2002 r. W sprawie warunków technicznych pojazdów 
oraz zakresu ich niezbêdnego wyposa¿enia. Zamawiaj±cy sprawdzi spe³nienie tego warunku 
na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ. 
Zamawiaj±cy wy raga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udzia³u w postêpowaniu imion i nazwisk osób wykonuj±cych czynno¶ci przy realizacji 
zamówienia wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub do¶wiadczeniu tych osób: 
Nie 
Infonnacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre¶lone w art. 24 Ust. I ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj±cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 Ust. 5 
ustawy Pzp Tak Zamawiaj±cy przewiduje nastêpuj Oce fakultatywne podstawy wykluczenia: 
Tak (podstawa wykluczenia okre¶lona W an. 24 Ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie O niepodleganiu wykluczeniu oraz spe³nianiu warunków udzia³u w 
postêpowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spe³nianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 9 SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
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CELU POTWIERDZENIA OKOLiCZNOŚCi, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. odpis Z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji O działalności 
gospodarczej. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje zamawiaj±cemu o¶wiadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitanowej, o której mowa w art. 
24 ust.1 pkt 23. Wraz ze złożeniem o¶wiadczenia, wykonawca moce przedstawi³ dowody, ie 
powi±zania z innym wykonawca nie prowadz±, do zak³ócenia konkurencji w postêpowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLiCZNOŚCi, o KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.l) w ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
a) zezwolenie na wykonywanie zawodu przewodnika drogowego w zakresie przewozu osób 
wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 wrze¶nia 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. 
Dz.U. Z 2019 r. p o .  58 ze zm.) lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu 
drogowego osób wydanego na podstawie wcze¶niej obowiązujących przepisów - w zakresie 
niezbêdnym do wykonania zamówienia, b) zezwolenie na wykonywanie regularnych 
przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszarze gminy wydanego na 
podstawie ustawy z dnia 6 wrze¶nia 2001 r. o transporcie drogowym (tekstjedn. Dz.U. z 2019 
r. p o .  58 ze zm.) - nalewy przedłożyć Zamawiaj±cemu najpó¼niej w dniu podpisania umowy 
c) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równiej 

wykonywanych, w okresie 3 lat przed up³ywem terminu skradania ofert, a je¿eli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, warto¶ci, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us³ugi zosta³y wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających czy te us³ugi zosta³y wykonane lub si wykonywane 
nale¿ycie - zgodnie z załączonym wzorem, który stanowi załącznik m 4 do specyfikacji. d) 
Wykaz narzędzi, wyposa¿enia zak³adu i urządzeń technicznych dostêpnych wykonawcy W 

celu wykonania zamówienia publicznego wraz Z informacja o podstawie dysponowania tymi 
zasobami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji. 
III.5.2) w ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLiCZNOŚCi, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) .- lII.6) 
Opcjonalnie: pisemne zobowi±zanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy 
niezbêdnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument 
ten nalewy złożyć jezeli wykonawca poleg³ na do¶wiadczeniu potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno¶ciach finansowych innych 
podmiotów, niezaleZnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Opcjonalnie: pe³nomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie 
ubiegaj±cych sie o udzielenie zamówienia - w przypadku wspólnego ubiegania sio o 
zamówienie. Je¿eli wykonawca ma siedziba lub miej sc zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
infOrmacji o działalności gospodarczej, przedkłada dokument wystawiony w kraj u, w którym 
ma siedziba lub miejsce zamieszkania potwierdzaj±cy, ie nie otwarto jego likwidacji ani nie 
og³oszono upadłości. 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiaj±cy żąda wniesienia wadium: 
Tak 
Informacj a na temat wadium 
Wadium moce byt wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieni±dzu, 
poryczeniach bankowych lub poryczeniach spó³dzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
Z tym, że poryczenie kasy jest zawsze poryczeniem pieniężnym, gwaranci ach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, poryczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b Ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014, p o .  1804 i 2015, p o .  978 i 1240). Wykonawcy przys³uguje 
prawo do dokonania zmiany formy wniesionego wadium na ka¿dym etapie prowadzonego 
postêpowania. Wadium w wysoko¶ci 4 000,00 zł za (s³ownie: cztery tysi±ce z³otych 00/100) 
sk³adane w pieni±dzu naleZy wpłacić przelewem przed up³ywem terminu skradania ofert na 
konto Zamawiaj±cego BS Malbork o/Szymankowo nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012. 
Wniesienie wadium oracza uznanie kwoty wadium przez Zamawiaj±cego. Wadium 
wniesione w pieni±dzu Zamawiaj±cy przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku 
wnoszenia wadium W formie niepieniężnej, Zamawiaj±cy wy raga, aby orygina³ wadium 
zosta³ dołączony do oferty, w sposób umożliwiający oddzielenie dokumentu od całości oferty. 

IV.1.3) Przewiduje sio udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Nalewy podam informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wy raga sio złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doliczenia 
do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza sio złożenie ofert W postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych : 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.l.5.) Wy raga sio złożenia oferty wariantowej : 
Nie 
Dopuszcza sio złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza sio tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej : 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostano zaproszeni do udzia³u W 
postêpowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z og³oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne) 
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców: 
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa badzie zawarta: 

Czy przewiduje sio ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej : 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej : 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony intemetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotycz±ce 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza sio złożenie ofert W 

formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje sio pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporz±dzenia ofert W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje Z og³oszeniem) 
Nalewy podam adres strony internetowej, na której aukcja badzie prowadzona: 

Należy wskaza³ elementy, których warto¶ci będą przedmiotem aukcji elektronicz 
Przewiduje sio ograniczenia co do przedstawionych warto¶ci, wynikaj±ce z opisu 
przedmiotu zamówienia: 

ne : 

Nalewy podam, które informacje zostano udostêpnione wykonawcom w trakcie aukcj i 
elektronicznej oraz jaki badzie termin ich udostêpnienia: 
Informacje dotycz±ce przebiegu aukcji elektronicznej : 
Jaki jest przewidziany sposób postêpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytowa³ (minimalne wysoko¶ci postąpień): 
Informacje dotycz±ce wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacj i 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotycz±ce rej estracji i identyfikacji wykonawców W aukcji elektronicznej : 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas tnvania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostano zakwalifikowani do 
nastopnego etapu: 
Warunki zamkniêcia aukcji elektronicznej : 
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Kryteria Znaczenie 
cena 60,00 
wiek taboru 40,00 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
Iv.2.2) Kryteria 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa W art. 24aa Ust. I ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z og³oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og³oszeniem 
Minimalne wymagania, które musz± spełniać wszystkie oferty : 

Przewidziane jest zastrzelenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstêpnych 
bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podzia³ negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Nalezy podam informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczba etapów) : 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagam zamawiaj ącego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja O wysoko¶ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiazania stanowi±ce podstawa do skradania ofert, je¿eli zamawiaj±cy 
przewiduje nagrody: 

Wstêpny harmonogram postêpowania: 

Podzia³ dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Nalewy podam informacje na temat etapów dialogu: 

Informacj e dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym musz± 
odpowiadam wszystkie oferty : 

Podział negocjacji na etapy W celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj±cych negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych W specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której badzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
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Adres strony internetowej, na której jest dostêpny opis przedmiotu zamówienia W licytacji 
elektronicznej : 
Wymagania dotycz±ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, W 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postêpowania W toku licytacji elektronicznej, w tym okre¶lenie minimalnych 
wysoko¶ci postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostano zakwalifikowani do nastopnego 
etapu: 
Termin skradania wniosków o dopuszczenie do udzia³u w licytacji elektronicznej : 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej : 
Termin i warunki zamkniêcia licytacji elektronicznej : 

Istotne dla tron postanowienia, które zostano wprowadzone do tre¶ci zawieranej umowy W 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotycz±ce zabezpieczenia nale¿ytego wykonania umowy: 
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IV.6.1) Sposób udostêpniania informacji o charakterze poufnym (je¿eli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji O charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin sk³adania ofert lub wniosków O dopuszczenie do udzia³u w 
postêpowaniu: 
Data: 2019-09-24, godzina: 12:00, 
Skrócenie terminu skradania wniosków, ze wzglêdu na pilna potrzeba udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og³oszeniem) : 
Nie 
Wskaza³ powody: 

Jêzyk lub jêzyki, w jakich mog± byt sporz±dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udzia³u w postêpowaniu 
> polski 
IV.6.3) Termin zwi±zania oferta: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skradania 
ofert) 
IV.6.4) Przewiduje sio uniewa¿nienie postêpowania O udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania Grodków pochodz±cych z bud¿etu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegaj±cych zwrotowi Grodków z pomocy udzielonej przez pañstwa cz³onkowskie 
Europejsldego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia³y byt przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje sio uniewa¿nienie postêpowania o udzielenie zamówienia, je¿eli 
Grodki służące sfinansowaniu zamówieñ na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiaj±cy zamierzam przeznaczy³ na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zosta³y mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
Zgodnie z art. 13 Ust. 1 i 2 rozporz±dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych W zwi±zku Z przetwarzaniem 
danych osobowych i W sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz±dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuje, Ze: a) administratorem Pani/Pana danych 
osobowych przetwarzanych W Urzêdzie Gminy Lichnowy jest Wójt Gminy Lichnowy z 
siedziba przy ul. Tczewskiej 6, 82-224 Lichnowy, tel. 55 271 27 23, emi l :  
sekretariat@lichnowy.pl b) w sprawach zwi±zanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych oraz przysługującymi Pani/Panu w zwi±zku Z tym uprawnieniami moona 
kontaktowa³ sio Z wyznaczonym W Urzêdzie Gminy Lichnowy Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych. Dane kontaktowa Inspektora: adres emi l :  iod@Iichnowy.p1 c) Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 Ust. 1 lit. c RODO, a takie ustawa z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych w celu zwi±zanym z postêpowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego na ¶wiadczenie usług transportowych dla dzieci 
dojezdżaj acych do placówek o¶wiatowych położonych na terenie Gminy Lichnowy, Nr 
RGI.271 .5.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie 
przekracza kwoty okre¶lonej w przepisach wydanych na podstawie art. 1 l Ust. 8 ustawy Pzp, 
d) W zakresie, W jakim obowi±zek podania przez Pani±/Pana danych nie wynik³ z ustawy Pzp, 
pozosta³e dane mog± byt przetwarzane na podstawie Pani/pana zgody, tj. art. 6 ust.1 lit. a 
RODO. Dotyczy to w szczególno¶ci danych ułatwiających kontakt z Panie/Panem, takich jak 
adres email lub numer telefonu. e) Administrator nie planuje dalej przetwarzam danych 
osobowych w celu innym nie cel, w którym dane osobowe zosta³y zebrane, jednak W razie 
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powziêcia takich planów przed takich dalszym przetwarzaniem informuje Panie/Pana, O tym 
innym celu oraz odzieli wszelkich innych stosownych informacji, W szczególno¶ci o okresie 
przechowywania danych oraz przys³uguj ących Pani/Panu prawach. Í) odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostêpniona zostanie dokumentacja 
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 Ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp", g) Pani/Pana dane 
osobowe nie będą przekazywane do pañstwa trzeciego/organizacji miêdzynarodowej h) 
Pani/Pana dane osobowe bedel przechowywane, zgodnie z art. 97 Ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakoñczenia postêpowania o udzielenie zamówienia, a jezeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca³y czas trwania umowy oraz nie 
krócej niz przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowi±cej załącznik Nr l do 
Rozporz±dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 201 1 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu dziamania archiwów zak³adowych oraz umów o dofinansowanie, i) obowi±zek 
podania przez Pani±/Pana danych osobowych bezpo¶rednio Pani/Pana dotycz±cych jest 
wymogiem ustawowym okre¶lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi±zanym z udzia³em w 
postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania okre¶lonych 
danych wynikaj± z ustawy Pzp, j) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie 
będą podejmowane W sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, k) posada 
Pani Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostêpu do danych osobowych Pani/Pana 
dotycz±cych, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych , - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych Z zastrzeleniem przypadków, O których mowa W art. 18 Ust. 
2 RODO , - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
u f a  Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz±cych rausza przepisy 
RODO, 1) w przypadku gdy wykonanie obowi±zków, o których mowa W art. 15 ust.1-3 
rozporz±dzenia 2016/679, wymaga³oby niewspółmiemie ducego wysi³ku, Zamawiaj±cy moce 
żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji maj±cych na celu sprecyzowanie 
żądania, w szczególno¶ci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu, m) wyst±pienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych, 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoñczenia postêpowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. n) Podanie przez Pani±/Pana danych 
osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pani/pan zobowi±zana do ich podania a 
konsekwencja niepodania danych osobowych badzie brak możliwości realizacji zadania 
nałożonego ustawa na Administratora. Nie dotyczy to podania danych w celu zawarcia i 
wykonania umowy. W tym wypadku niepodanie danych uniemożliwi jej zawarcie i 
wykonanie. W zakresie danych dodatkowych, takich jak email, telefon - ich podanie jest z 
regu³y dobrowolne. 0) nie przys³uguje Pani/Panu: - w zwiazku z art. 17 Ust. 3 lit. b, d lub e 
RODO prawo do usuniêcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, 
o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych, gdy¿ podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 Ust. 1 lit. c RODO, 
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