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                                                                                                    Mykanów, dn.09.06.2021r. 

 

 

Zmiana ogłoszenia z dnia 26.01.2021r. o zamiarze przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia 

umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

 

1. Podstawa prawna: 

 

art. 23 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 16   grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

(Dz. U. 2020.0.1944 ) 

 

2. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu drogowego: 

 

 Gmina Mykanów, ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów 

 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia: 

 

 Organizator dokona wyboru operatora w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym Dz. U. 2020.0.1944 

 

4. Określenie rodzaju transportu oraz sieci komunikacyjnej, na których będą 

wykonywane przewozy: 

a) Rodzaj transportu – publiczny transport zbiorowy o charakterze użyteczności 

publicznej  (autobusowy); 

b) Obszar objęty przedmiotem zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług regularnego przewozu osób wykonywanych 

w ramach komunikacji gminnej na liniach autobusowych kursujących po obszarze gminy 

Mykanów, bezpłatnych dla pasażerów, skoordynowanych w zakresie rozkładu jazdy  z liniami 
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powiatowymi i komercyjnymi.  

Zamówienie obejmuje wykonywanie gminnych przewozów pasażerskich  

 

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

Nie wcześniej niż rok od publikacji niniejszego ogłoszenia. 

 

6. Przewidywany czas trwania umowy: 

Czas trwania umowy o świadczenie usług w/z  publicznego transportu zbiorowego to 2 lata.  

 

7. Zmiana informacji: 

Na podstawie art.23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. 

U. 2020.0.1944) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji. 

 

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: 

a) Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mykanów, 

b) strona internetowa organizatora (www. mykanow.pl), 

c) tablica informacyjna w budynku B Urzędu Gminy w Mykanowie, ul. 

Samorządowa 1; 42-233 Mykanów 

     

 

                                                                          Wójt Gminy Mykanów 

                                                                        mgr inż. Dariusz Pomada 

 

http://www.mykanow.pl/
mailto:ug@mykanow.pl

