oglo5zenie
o żamiarze przeprowadżenia

postępowania o udżielenie zamóWienia na świadażenieuslug w zakresie
publicznego transpońu zbioroWego.

Z8odnie z art.23 ust. 1ustawy ż dnia 16 8rudnia 2010r, o publicznym transporcie zbiorowym (iekst
jednolity Dz. |, z 2075, poż. 1440) Powiat Działdowski ogłasżazamiar przeprowadzenia postępowania o
ud7ielenie zamóWienia na śWiadcżenieusłu8 W zakresie publicżnego transportu zbiorowe8o W
pow]atowych przewozach pasażerskich (przewóz o charakterze użytecżnoŚci publicznej),
1. nazwa iadres Właściwe8oorganizatora:

powiat Działdowski
ul, Kościuszki3
13-200 DzialdoWo
2. okr€śl€nie

przewidyWane8o trybu udzielenia ramóWienie:

organizator dokona Wyboru operatora z8odnje z art, 19 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2o1or, o
publicznym transporcie żbiorowym (tekst jednolity DZ. U. z 201,5, poż.1440) W trybie ustawy ż dnia
9
stycżnia 2009r,, o koncesji na roboty budowlane lub usłu8i (Dz. U. z 2oo9, Nr 19, poz, 101 z późn, żm)
3. okreśIenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyl'nych lub sieci komunikacyjnej, na których będą
wykonywane przewoży:

Publiczny transport żbiorowy W powiatowych autobusowych przewozach pasażerskich W transporcie
dro8owym na ]iniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej obszar PoWiatu Dżiałdowski,
Z8odnie z ań, 9 ust, 1 pkt 3 WW, ustawy Powiat Dzialdowski jako powiat liczący mni€j
mie5zkańcÓW nie ma oboWiązku opracowywania,,planu tran5portowego''.

niż 80000

PoWiat Działdowski planuje organizowanie prżewozóW o charakterze uż!łecznościpublicżnej W żakresie
linii kornunikacyjnych albo sieci kornunikacyjnych określonych przez starostę Dżiałdowskie8o jako organ
Wykonujący zadania organizatora,
PrżeWidywany sposób Wynagradzania koncesjonariu§żaI rekompensata ż tytulu utraconych prżychodóW
W

żWiązku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ul8owych przejażdóW W publicznyrn transporcie
zbiorowym, o której mowa W art.50 ust, 1pkt 2 lit a oraż ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2o10r. o
pub icznym transporcie żbiorowym (tekstjednolity Dz, U. ż 2015, poż, 1440)

4,

prz€Widywaną

datę rożpoczęcia postępowania o udżielenie żamóWienia W trybie, o którym mowa W

art. 19 ust. 1pkt 2 WW. ustawy:
or8anizator zamierża rozpocżąć prżeprowadzanie postępowania o udzielenie żamówienia na świadczenie
uslu8 W żakresie pLrblicżnego tran5portu zbiorowego W terminie nie krótsżym niż jeden rok od daty
opub]ikowania niniejsżego ogłoszenia,

or8anizator 2astrżega sobie moźliwośćżm;any niniejszego ogłoszenia w cżęścii terminie określonym w art,
23 ust, 5 i
ustawy z dnia 16 8rudnia 2o1or. o publicżnym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U, z

6

2015, poz.7Ą40)

fur
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