OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY Z DNIA 27 SIERPNIA 2014r. O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA WYBÓR OPERATORA ŚWIADCZĄCEGO
USŁUGI W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE LEGNICY
Na podstawie art. 23 ust.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym
/ Dz. U. z 2011r Nr 5 poz. 13 i Nr 228 poz. 1368 z 2014r poz. 423 i poz. 915 / Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza zmianę treści ogłoszenia z dnia 27 sierpnia 2014r. o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie
bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
poprzez zmianę trybu udzielenia zamówienia oraz zmianę okresu rozpoczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia. Wskazane powyżej ogłoszenie po wprowadzeniu ww zmian , brzmi:

Ogłoszenie
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym
/Dz. U. z 2011r Nr 5 poz. 13 i Nr 228 poz. 1368 z 2014r poz. 423 i poz. 915/ Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza zamiar udzielenia zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w trybie przetargu nieograniczonego.
I. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego.
Gmina Legnica reprezentowana przez Prezydenta Miasta Legnicy
Adres: Urząd Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica.
II. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia.
Przetarg nieograniczony o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie
z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym / Dz. U. z 2011r. Nr 5,
poz. 13 i Nr 228, poz. 1368, z 2014r. poz. 423 i poz. 915/.
III. Rodzaj transportu i zasięg linii komunikacyjnych.
Przewóz o charakterze użyteczności publicznej w drogowym transporcie zbiorowym realizowany na dwóch
liniach komunikacyjnych :
- linia nr „ 4” o długości 12,82 km,
- linia nr „ 8 „ o długości 8,85 km.
przebiegających w obrębie miasta Legnicy.
I\/. Przewidywana data rozpoczęcia procedury o udzielenie zamówienia.
Przewidywany termin – wrzesień 2015r.
\/. Zmiana informacji.
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym
/ Dz. U. z 2011r Nr 5 poz. 13 i Nr 228 poz. 1368 z 2014r poz. 423 i poz. 915 / zastrzegam sobie zmianę
powyższych informacji.
Z up. Prezydenta Miasta
Jadwiga Zienkiewicz
(Zastępca Prezydenta)

Legnica, dnia 09 marca 2015r.

