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Polska-Elbląg: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2019/S 120-295479
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji
zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed
bezpośrednim przyznaniem zamówienia.
Właściwe organy mogą zadecydować, że informacje te nie będą publikowane, jeżeli umowa o świadczenie usług
publicznych dotyczy świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 50
000 kilometrów rocznie.
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)
Nazwa i adresy
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Browarna 90
Elbląg
82-300
Polska
Tel.: +48 552307900
E-mail: zamowieniapubliczne@zkm.elblag.com.pl
Faks: +48 552307901
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkm.elblag.com.pl
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
Inny rodzaj: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług przewozu w trakcji tramwajowej

II.1.2)

Główny kod CPV
60112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu tramwajowego

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL621
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Miasto Elbląg
II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usług w zakresie transportu tramwajowego na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy
Miasto Elbląg, w ramach komunikacji miejskiej, wykonywane przez podmiot wewnętrzny, w rozumieniu
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego.
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)

II.2.7)

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/09/2020
Okres w miesiącach: 180

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:
21/06/2019
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