
ZARZĄDZENIE NR
STAROSTY OTW OCKIEGO

z dnia

w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia na św iadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na

obszarze Powiatu Otwockiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 32 ust. I i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), 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. Urz. UE. L Nr 315) oraz art. 23 ust.l pkt 1 w związku z art. 19 ust. 
1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1371) uchwala się co następuje:

§ 1. Postanawia się opublikować ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Otwockiego.

§ 2. 1.Treść ogłoszenia, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

2. Ogłoszenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego, stronie internetowej organizatora 
www.powiat-otwocki.pl oraz w siedzibie Starostwa powiatowego w Otwocku na tablicy 
ogłoszeń.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Starosty Otwockiego Nr 65/2015 z dnia 9 grudnia 2015 w 
sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu 
Otwockiego.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Komunikacji 
i Transportu.

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Otwockiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie autobusowym na

obszarze Powiatu Otwockiego.

1. Podstawa prawna
Art. 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. Urz. UE. L Nr 315) oraz art.23 ust.l pkt 1 w związku z 
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1371)

2. Nazwa i adres właściwego organizatora
Powiat Otwocki 
ul. Górna 13 
05-400 Otwock

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia
a) w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 

r. poz. 1129 z późn. zm.), zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 
publicznym transporcie zbiorowym lub

b) w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane 
lub usługi (Dz.U. z 2021 r. poz. 541 z późn. zm.) zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, albo

c) w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,

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) określenie sieci komunikacyjnej:
przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej 
obejmującej obszar Powiatu Otwockiego, dla której Powiat Otwocki jest organizatorem 
publicznego transportu zbiorowego.

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
Nie wcześniej niż rok od publikacji niniejszego ogłoszenia.

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

5 lat.



7. Zmiana informacji:
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) zastrzega się możliwość zmiany powyższych 
informacji

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej,
2) Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego,
3) Strona internetowa organizatora www.powiat-otwocki.pl,
4) Tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku.
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