
Zmiana ogłoszenia o zamiarze  bezpośredniego zawarcia umowy 
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

  

1. Podstawa prawna: 

art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1440). 

  

2. Nazwa i adres właściwego organizatora: 

Miasto Konin, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Konina 

adres:  Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

  

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: 

bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 
1370/2007 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. 
dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) 
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, powołanym do świadczenia usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  16 grudnia 
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1440). 

  

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej,  linii komunikacyjnych 
lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy 

 
1. Rodzaj transportu:  

 
a) Udzielenie zamówienia na przewozy o charakterze komunikacji miejskiej 
b) Udzielenie zamówienia na powiatowe pasażerskie przewozy autobusowe 

 
2. Obszar objęty przedmiotem zamówienia: 

a) W przewozach o charakterze komunikacji miejskiej przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Miasta Konina oraz Gmin Kleczew, Krzymów, Kramsk, 
Kazimierz Biskupi, Golina i Stare Miasto będących stronami zawartych 
porozumień międzygminnych. Zamówienie obejmuje wykonywanie regularnego 
przewozu osób na liniach komunikacji miejskiej obejmujących obszar Miasta 
Konina oraz liniach komunikacji miejskiej objętych porozumieniami 
międzygminnymi.  



b) W powiatowych pasażerskich przewozach autobusowych przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Miasta Konina, Powiatu Konińskiego, Powiatu 
Kolskiego, Powiatu Słupeckiego i Powiatu Tureckiego będących stronami 
porozumienia międzypowiatowego. Zamówienie obejmuje organizowanie, 
zarządzanie, planowanie rozwoju publicznego transportu zbiorowego i 
wykonywanie zadań organizatora w rozumieniu przepisów ustawy o 
publicznym transporcie zbiorowym i innych ustaw na sieci komunikacyjnej 
obejmującej obszar Miasta Konina oraz powiatów będących stronami 
porozumienia międzypowiatowego.  

   

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 

Nie później niż do 31 grudnia 2016 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. 

  

6. Zmiana informacji:  

1. na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) zastrzega się możliwość 
zmiany powyższych informacji. 

2. W związku z porozumieniem międzypowiatowym dotyczącym świadczenia 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zmianie ulegają 
ogłoszenia opublikowane pod numerami:   
Starostwo Powiatowe w Kole – 2015/S 170-309085 
Starostwo Powiatowe w Koninie – 2015/S 162-295675, 2016/S 087-153431 
Starostwo Powiatowe w Słupcy – 2015/S 180-326138, 2015/S 192-346516 
Starostwo Powiatowe w Turku – 2015/S 193-348986. 

  

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: 

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

- Biuletyn Informacji Publicznej 

- tablica informacyjna w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Koninie 

- strona internetowa organizatora www.konin.pl  

  

 


