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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70521-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Tuchola: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2021/S 028-070521
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: Powiat Tucholski
Adres pocztowy: Pocztowa 7
Miejscowość: Tuchola
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 89-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wiecka
E-mail: komunikacja@tuchola.pl
Tel.: +48 525590721
Faks: +48 525590701
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bippowiat.tuchola.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

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

Nazwa:
Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu tucholskiego

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: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat tucholski.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych o charakterze
użyteczności publicznej dla których Powiat Tucholski jest organizatorem. Zapotrzebowanie na transport: 50 000
wozokilometrów.
(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)

Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/09/2021
Okres w miesiącach: 4

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
Procedura przetargowa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 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, ogólne rozporządzenie o ochronie
danych (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą Tucholi przy ul. Pocztowa
7, 89-500 Tuchola.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony
danych poprzez e-mail (iod@tucholski.pl ) oraz pod numerem telefonu +48 525590700 lub pisemnie na adres
naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO i będzie się odbywać w celu możliwości wykonywania
przez Starostwo Powiatowe w Tucholi ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w innych regulacjach, w szczególności: ustawie Prawo o
ruchu drogowym, ustawie o kierujących pojazdami, ustawie o transporcie drogowym, ustawie o publicznym
transporcie zbiorowym, ustawie Prawo przedsiębiorców, ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

10/02/2021
S28
https://ted.europa.eu/TED

2/3

Dz.U./S S28
10/02/2021
70521-2021-PL

3/3

ustawie o dostępie do informacji publicznej, ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, ustawie o opłacie
skarbowej.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub
czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające);
6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu
przetwarzania wskazanego w pkt 3, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z określonych
przepisów prawa.
8. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
danych oraz prawo do sprostowania danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/
Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych
będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku
bez rozpoznania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2021
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