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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332721-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Miastków Kościelny: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2021/S 126-332721
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miastków Kościelny
Krajowy numer identyfikacyjny: 8262037296
Adres pocztowy: ul. Rynek 6
Miejscowość: Miastków Kościelny
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Kod pocztowy: 08-420
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Ulrich-Juś
E-mail: inwestycje@miastkowkoscielny.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://miastkowkoscielny.pl
I.3)

Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego
Numer referencyjny: I.271.2.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie
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kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/699
i (WEG) nr 1107/70 (Dz.U. UE z 3.12.2007), Gmina Miastków Kościelny ogłasza zamiar przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe;
b) określenie sieci komunikacyjnej: obszar objęty przedmiotem zamówienia – obsługa linii lub sieci komunikacji
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie gminy
Miastków Kościelny.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL925 Siedlecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miastków3 Kościelny

II.2.4)

Opis zamówienia:
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 129 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie
kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/699
i (WEG) nr 1107/70 (Dz.U. UE z 3.12.2007), Gmina Miastków Kościelny ogłasza zamiar przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
a) określenie rodzaju transportu: transport drogowy, przewozy autobusowe;
b) określenie sieci komunikacyjnej: obszar objęty przedmiotem zamówienia – obsługa linii lub sieci komunikacji
przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na terenie gminy
Miastków Kościelny.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
15/02/2022

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) organizator dokona
wyboru operatora w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku
poz. 2019 ze zm.).
Zmiana informacji: na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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