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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:605516-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Koło: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2022/S 210-605516

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

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

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Kole
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 21/23
Miejscowość: Koło
Kod NUTS: PL414 Koniński
Kod pocztowy: 62-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Wojtysiak
E-mail: naczelnik.krd@starostwokolskie.pl
TeL: +48 632617811
Faks: +48 632725825
Adresy internetowe:
Główny adres: www.starostwokolskie.pl

1.2) Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
1.3) Komunikacja

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
1.4) Rodzaj właściwego organu

Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Sekcja II: Przedmiot
11.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kolskiego
Numer referencyjny: KRD7140.15.2022

11.1.2) Główny kod CPV
60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

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

11.2) Opis
11.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL414 Koniński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Kolski

11.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie powiatowych autobusowych przewozów pasażerskich w 
publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Powiatu Kolskiego na 18 liniach 
komunikacyjnych dla którego Powiat Kolski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego 
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)

11.2.7) Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/01/2024
Okres w miesiącach: 12

Sekcja IV: Procedura
IV.l) Rodzaj procedury

Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje dodatkowe:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1, 
dalej zwanym RODO), informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kole, reprezentowane przez Starostę 
Powiatu Kolskiego; Z administratorem można się kontaktować:
a) listownie: Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23; 62-600 Koło,
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: /starostwo_powiatowe/SkrytkaESP, 
c) telefonicznie: 063 2617836;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych: telefon kontaktowy: 632617802; adres poczty elektronicznej: ; 
Inspektor to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/ 
Pana danych osobowych;

iodo@starostwokolstee.pl

3. Administrator Danych Osobowych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe wyłącznie 
w celach: związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem Umowy, związanych
z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski, 
skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach na podstawie:
a) niezbędność do wykonania Umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b) realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. c RODO: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.), 
Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 300 
ze zm.) - która stanowi, że jeśli do opłacenia składek ZUS za ubezpieczonego zobowiązanych jest kilku 
płatników, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ma być naliczana przez każdego z nich, chyba 
że ubezpieczony przedstawi dokumenty, z których wynika brak takiego obowiązku, a obowiązek ten należy 
do płatnika składek, który to zgodnie z przepisami oblicza, potrąca, rozlicza oraz opłaca należne składki za 
każdy miesiąc kalendarzowy, Ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji 
podatników i płatników (Dz. U. z 2019 r., poz. 63 ze zm.), którzy to zobowiązani są do wykonywania zobowiązań 
podatkowych np. na drukach PIT -11;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
d) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. 
a RODO;
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Vl.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2022
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