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Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Koninie
Krajowy numer identyfikacyjny: 3010
Adres pocztowy: powiat@powiat.konin.pl
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-510
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Wietrzykowski
E-mail: marcin.wietrzykowski@powiat.konin.pl
Tel.: +49 632403252/+49 632403256
Faks: +49 632403255/+49 632403201
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiat.konin.pl
I.2)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

I.3)

Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

I.4)

Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych - Przewozy autobusowe
o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 201

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)

II.2)

Opis

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu konińskiego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Organizator zleci do realizacji wykonanie usługi transportowej w zakresie przewozów autobusowych o
charakterze użyteczności publicznej na wskazanych przez Organizatora liniach 3010550U, 3010551U,
3010552U, 3010553U, 3010554U, 3010555U, 3010556U, 3010557U, 3010558U, 3010559U, 3010560U,
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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 2022 r.
wynosi ok. 250642 wkm trasami zgodnie z ustalonymi rozkładami jazdy w granicach administracyjnych powiatu
konińskiego. Operatorowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy wyłącznie z uwzględnieniem
dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 02/01/2022
Okres w miesiącach: 12

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje dodatkowe:
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
Rozliczenia będą dokonywane w cyklach miesięcznych na podstawie prawidłowo wystawionych faktur oraz
przedstawionych sprawozdań w danym miesiącu zawierających dokumenty potwierdzające wykonanie pracy
przewozowej przez operatora w terminach określonych przez Wojewodę Wielkopolskiego po rozstrzygnięciu
VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2021

