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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:658271-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Świnoujście: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2021/S 248-658271

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Świnoujście
Krajowy numer identyfikacyjny: 8551571375
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 1/5
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Bimkiewicz
E-mail: bzp@um.swinoujscie.pl 
Tel.:  +48 913212425
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

I.2) Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

I.3) Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

I.4) Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Bezpośrednie powierzenia wykonania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na 
lata 2023-2032

II.1.2) Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasto Świnoujście

22/12/2021 S248
https://ted.europa.eu/TED

1 / 2

mailto:bzp@um.swinoujscie.pl
https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie


Dz.U./S S248
22/12/2021
658271-2021-PL

2 / 2

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być świadczenie 
usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
przez Spółkę, w której Gmina Miasto Świnoujście samodzielnie posiada 100% udziałów, daje możliwość 
ścisłej kontroli świadczenia usług. Gmina Miasto Świnoujście jako jedyny i całościowy udziałowiec Komunikacji 
Autobusowej sp. z o.o. sprawuje nadzór nad jej działalnością. Spółka posiada status jednoosobowej Spółki 
Gminy Miasto Świnoujście. Jej podstawowym celem i przedmiotem działania jest wykonywanie zadań o 
charakterze użyteczności publicznej na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej. W szczególności dotyczy to zadań własnych gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym w wykonywaniu uchwały Nr XXXV/298/2005 Rady Miasta Świnoujścia z 
dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie opracowania systemu funkcjonowania komunikacji publicznej oraz procesu 
przekształceń strukturalno-własnościowych w Zakładzie Komunikacji Miejskiej w Świnoujściu, wyrażającej 
zgodę na likwidację komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą „Zakład Komunikacji Miejskiej” w celu 
przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Komunikacja Autobusowa”.
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)

II.2.7) Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/01/2023
Okres w miesiącach: 120

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

Bezpośrednie udzielanie zamówień podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje dodatkowe:

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2021
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