Uchwała Nr 98/15
Zarządu PoWiatu Dzialdowski€8o
z dnia 15 grudnia 2015 roku

W sprawie o8łoszenia o zamiarże przeprowadżenia postępowania o udzielenie zamóWienia na
śWiadczenie usłu8 W zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu
DżialdoWskiego.

Na podstawie art,4 ust, 1pkt 6

powiatowyrn (j,t.
ust,

-

1pkt 2 t]stawy

iart.32 ust, 1ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
Dz, U, 2075, paz. 1445 z póŹ|. żfi.) orcz alt. 23 ust. 1 pkt 1 W żWiążkUz art, 19

ż dnia 16 grudnia 2o1or. o publicżnym transporcie zbiorowyrn (Dz.

poz. 73 z późn. żm.) zarżąd PoWiatu Dżialdowskiego uchwala co następuje:

U,2011, Nr

5,

§ 1, Postanawia się opublikowaĆ o8łoszenie o żamiarze przeprowadżenia postępowania o udzielenie
zamÓWienia publicżnego na śWiadczenie usłu8 W żakresie publiczne8o transportu
Zbiorowego na

obsżarze PoWiatu DziałdoWskiego.
§ 2. 1. Treśćogłoszenia, o

którym rnowa

W § 1

stanoWiżatącznik do niniejszej uchWały,

2,

ogloszenie podle8a publikacji W Biuletynie lnformacji PublicZnej, na stronie
internetowej
poWiatdżialdowski,pl oraż w 5iedZibie starostwa Powiatowego
W Działdowskiego na tabJicy

o8łoszeń.
§ 3.

Wykonanie uchWały powierża się staroście Działdowskiernu.

§ 4, UchWala WChodżl W żvCie z

dliem podjęCia,

PRżEWODNlcącY ztRzĄD

U

PoWAT

.".frgftt8.,*§*,a,

ogłoszenie
o zamiarze

prżeplowadzenia postępoWania o udżielenie zamóWienia na świadazenie usłu8 w zakresie
publicznego transpońu zbiorowego.

Zgodnie z ań, 23 ust. 1 ustawy ż dnia 16 grudnia 2010r, o publicznym transporcie zbiorowym (tekst
jednolity Dz. u. z 2oI5, poz. 1440) Powiat Dżiałdowski oglasza żamiar prżeprowadżenia postępowania o
udżielenie zamóWienia na śWiadczenie usłu8 W żakresie publicżne8o transportu żbiorowe8o W
powiatowych przewożach pa5ażerskich (prżewóz o charakterże użytecznościpub]icznej).
1. nażWa iadres Właściwe8oorgenizatora:
powiat Działdowski
ul. Kościuszki3

13,200 DziałdoWo
2. określenie pr2eWidywanego trybu udzielenia żamówIeniaI

or8anizator dokona Wyboru operatora żgodnie z ań. 19 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 16
8rudnia 2o1or, o
pub]icznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. |J. z 2015, paz.1440)
w trybie ustawY z dnia 9
stycznia 2009r,- o koncesl'i na roboty budowlane lub usługi (Dż, U, z 2oo9, Nr 19, poż. 101 ż póŹn.
zm)
3. określenje rodzaju transportu oraż linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których bĘdą
WykonyWane prżewozyi

Publiczny transpoń żbiorowy W powiatowych autobusowych prżewożach pasaźerskich W transporcie
drogowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Działdowski.
Zgodnie ż art, 9 ust, 1 pkt 3 WW, ustawy Powiat Dżiałdowski jako poWiat licżący mniej niż
8oo0o
mieszkańcóW nie ma obowiązku opracowywania,,planu tran5portoWego''.
powiat Dzialdowski planuje or8anizowanie przewozów
o charakterże użytecżnościpublicżnej w zakresie
linii komunikacyjnych a]bo sieci komunikacyjnych określonych przez starostę Dżiałdowskiego
].ako organ
Wykonujący 2adania organizatora,
PrzeWidywany sposób Wyna8radzania koncesjonariusżaI rekompensata ż tytUłu utraconych prżychodóW
W
żWiązku że stosowaniem ustawowych Uprawnień do ul8owych przejażdóW w publicżnym transporcie
zbiorowym, o której rnowa W art,50 ust, 1pkt 2 lit a oraż ust.2 ustawy z dnia 16
8rudnia 201or. o
pub icznyrn transporcie zbiorowym (tekstjednolity Dż, U. ż 2015, poż, 1440)

4.

przewidywaną datę rozpoczęcia postępowania o udżielenie żamówienia
W trybie, o którym mowa W
art. 19 ust, 1pkt 2 WW. ustawy:
organizator zamierża rozpocząć prżeproWadzanie postępowania o udzielenie zamóWienia na śWiadcżenie
usłu8 W zak.esie publicżne8o transportu zbiorowego W terminie nie krótsżym niż jeden
rok od daty
opublikowania niniejszego ogłoszenia,

or8aniżator zastrzega 5obie możliwośćżmiany niniej.zego o8łoszenia w cżęścii terminie określonym w
art.
23ust,si6 ustawyzdnia 16grudnia 2010r, o publicżnym tran5porcie żbiorowym (tekstjednoJity Dż, l,J. ż
2oL5 , poż. 144al
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