
Grodzisk Mazowiecki, dnia 18 sierpnia 2020 r. 

WK.7140.14.2020 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

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

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późno zm.) Powiat Grodzi ski ogłasza zamiar 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie 

zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

o wymiarze większym niż 50 000 km rocznie. 

l. Podstawa prawna 

Art. 23 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późno zm.). 

2. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego 

Powiat Grodziski 
ul. Kościuszki 30 
05-825 Grodzisk Mazowiecki 

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późno zm.). 

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będzie 
wykonywany przewóz 

Przewóz autobusowy osób w powiatowych przewozach pasażerskich w ramach sieci 

komunikacyjnej zorganizowanej przez Powiat Grodziski w granicach obszaru Powiatu 

Grodziskiego. 

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 

20 sierpnia 2021 r. 

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

1 stycznia 2022 - 31 grudnia 2022 

Przewidywana data rozpoczęcia świadczeń wynikających z umowy - 1 stycznia 2022 r. 

Przewidywany okres obowiązywania umowy -12 miesięcy. 



7. Zmiana informacji 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 z późno zm.) zastrzega się możliwość zmiany 
powyższych informacji. 

8. Zamieszczenie informacji 

1) Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Grodziskiego 

2) Strona internetowa www.powiat-l?rodziski.pl 

3) Tablica informacyjna w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim 

4) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

W szelkich informacji udziela: 

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 30, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki. 
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