Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług
publicznych

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475) Powiat Koniński ogłasza zamiar bezpośredniego
zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w
powiatowych przewozach pasażerskich zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o Publicznym transporcie zbiorowym.
1. Nazwa i adres właściwego organizatora:
Powiat Koniński
Al. 1 Maja 9
62-510 Konin
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym organizator dokona bezpośredniego zwarcia umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego.
3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci
komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
a) określenie rodzaj transportu: transport drogowy w zakresie przewozów pasażerskich
autobusowych,
b) określenie linii komunikacyjnych: 3010550U, 3010551U, 3010552U, 3010553U,
3010554U, 3010555U, 3010556U, 3010557U, 3010558U, 3010559U, 3010560U,
3010561U, 3010562U, 3010563U, 3010564U, 3010565U, 3010566U, 3010567U,
3010568U, 3010569U, 3010570U , 3010571U, 1, 24, 2, 209, 210, zgodnie z art. 19 ust. 1
pkt. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Łączna
przewidywana liczba wozokilometrów do wykonania w 2021 r. wynosi 250642 wkm
trasami zgodnie z ustalonymi rozkładami jazdy w granicach administracyjnych Powiatu
Konińskiego.
Przewidywany sposób wynagrodzenia Operatora
Operatorowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wyłącznie
z uwzględnieniem dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej. Wynagrodzenie Operatora stanowią:
a) opłaty uzyskane z tytułu sprzedaży biletów pobierane bezpośrednio przez i na rzecz
Operatora,
b) dopłaty do stosowanych ulg ustawowych uzyskane z tytułu sprzedaży biletów zgodnie z
ustawą z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2018, poz. 295) pobierane bezpośrednio przez
i na rzecz Operatora,
c) dopłaty Organizatora ze środków własnych do deficytu powstałego na liniach
komunikacyjnych przypadającego na jeden wozokilometr
d) dopłaty o ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej do deficytu powstałego na liniach komunikacyjnych
przypadającego na jeden wozokilometr
Rozliczenia będą dokonywane w terminach określonych przez Wojewodę
Wielkopolskiego po pozytywnym rozstrzygnięciu naboru w ramach Funduszu rozwoju
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz zawarciu umowy.
4. Przewidywana data rozpoczęcia świadczenia usługi:
3.01.2021 r.

5. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) zastrzega się możliwość zmiany powyższych
informacji.
6. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
- Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu (www.bip.powiat.konin.pl)
- tablica informacyjna w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Koninie
- strona internetowa organizatora (www.powiat.konin.pl)

Starosta Koniński
Konin, 29 06.2020 r.

Stanisław Bielik

