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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO 

ZAWARCIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO 

TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

Podstawa prawna: 

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

zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm.) Starosta Raciborski ogłasza zmiany 

w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (strona internetowa: 

www.bip.powiatraciborski.pl) w dniu 27.08.2020 r.  o zamiarze udzielenie zamówienia, 

którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego.   

 

1. Nazwa i adres właściwego organizatora 

Powiat Raciborski 

Adres: 47-400 Racibórz Plac Okrzei 4  

 

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia 

Udzielenie zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na 

podstawie art. 365 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). 

 

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub 

sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy. 

Rodzaj przewozów: publiczny transport zbiorowy autobusowy, powiatowe przewozy 

pasażerskie. 

Określenie sieci komunikacyjnej: przewozy autobusowe w publicznym transporcie 

zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Raciborskiego, dla której 

Powiat Raciborski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. 

Usługi przewozowe będą wykonywane na następującej linii komunikacyjnej: 

 Racibórz – Pogrzebień – Kornowac – Rydułtowy przez Pogrzebień, Kornowac, 

Rzuchów, Pszów. 

 

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy. 

1 wrzesień 2021 r.  

 

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

transportu zbiorowego   

Okres w miesiącach: 46  

 

 



6. Zmiana informacji: 

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

zbiorowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany 

powyższych informacji. 

 

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia: 

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 

- Biuletyn Informacji Publicznej 

- tablica informacyjna w budynku głównym Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

- strona internetowa organizatora (www.powiatraciborski.pl). 

 

 

 

 

 

Starosta 
 

 

Grzegorz Swoboda  

 


