
OGŁOSZENIE 

z dnia 22 lipca 2022 r. 

O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA  W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
 

1. Podstawa prawna 

Art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) NR 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 roku dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 

transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) 

Nr 1107/70 (Dz. U. UE L 315 z dnia 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 

1 pkt 1, 2 lub bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z 

dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371 z 

późn. zm.).  

 

2. Nazwa i adres właściwego organizatora 

Gmina Przyrów 

ul. Częstochowska 7 

42-248 Przyrów 

 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielania zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

we wszystkie dnia tygodnia. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 stycznia 2010 

r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.) organizator 

dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 21 

października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021 r., poz. 541 

ze zm.) albo w trybie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U z dnia 2021 r. poz., 1129 ze zm.) albo poprzez bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z 

art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 

2021 r., poz. 1371 z późn. zm.). 

 

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na 

których będą wykonywane przewozy 

a) określenie rodzaju transportu: pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe; 

b) transport autobusowy osób na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych: 

• Linia P1 Przyrów Szkoła – Bolesławów; 

• Linia P2 Przyrów Rynek – Wola Mokrzeska; 

• Linia P3 Przyrów Szkoła – Zalesice; 

• Linia P4 Bolesławów – Julianka. 

 

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:  

Październik – listopad 2022 roku. 

 

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego 

01-01-2023 – 31-12-2023 

 

 

 



7. Zmiana informacji 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie 

zbiorowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1371 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych 

informacji.  

 

8. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia: 

• Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Przyrów, 

• Strona internetowa Gminy Przyrów, 

• Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Przyrów. 

 


