
Opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentu pn. ,,Analiza sytuacji rynkowej 

w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym na terenie powiatu 

gryfińskiego ” 

 

II. Zakres tematyczny opracowania 

 

1. Określenie istniejącego potencjału drogowego na poszczególnych kierunkach 

komunikacyjnych w odniesieniu do regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym na terenie powiatu gryfińskiego, uwzględniającego 

istniejącą komunikację oraz ocena wywiązywania się przewoźników 

posiadających zezwolenia z bieżącej realizacji przewozów w tym: 

• Ilość przewoźników obsługujących poszczególne linie komunikacyjne w granicach 

powiatu gryfińskiego na podstawie zezwoleń na wykonywanie regularnego 

przewozu osób; 

• Ilość pojazdów obsługujących poszczególne linie z uwzględnieniem rodzaju           

i pojemności pojazdów; 

• Liczba i długość linii komunikacyjnych oraz częstotliwość kursowania na 

poszczególnych liniach wraz z lokalizacją przystanków i węzłów przesiadkowych; 

• Stosowanych taryf przez poszczególnych przewoźników; 

• Wyspecyfikowanie linii mających początek lub koniec na obszarze powiatu 

gryfińskiego a wyjeżdżających poza powiat, według przedsiębiorstw                       

z uwzględnieniem ich nazw i adresów; 

• Wyspecyfikowanie linii komunikacyjnych przebiegających przez powiat gryfiński 

a mających początek i koniec poza terenem powiatu, według przedsiębiorstw           

z uwzględnieniem ich nazw i adresatów; 

 

2. Określenie aktualnego stanu pokrycia zapotrzebowania na przewozy dla 

poszczególnych linii komunikacyjnych. 

 

3. Określenie przewidywanych zmian w natężeniu przewozu podróżnych                  

w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin 

lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

 

4. Przedstawienie graficzne i opisowe obszarów nieobsłużonych linią 

komunikacyjną oraz obszarów o nadmiernym potencjale przewozowym               

w powiecie gryfińskim. 

 

III. Sposób oraz forma opracowania. 

 

1. Finalna wersja opracowanej analizy zostanie wykonana w trzech egzemplarzach. 

 

2. Całość dokumentu zostanie przekazana Zamawiającemu w formie tekstowej              

i graficznej oraz elektronicznej. 

 

IV. Wymagany termin wykonania zamówienia. 

 

 Ostateczny termin realizacji całości zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy. 



 

V. Współpraca. 

  

1. Wykonawca będzie na bieżąco informował o postępach realizacji zamówienia lub 

ewentualnych utrudnieniach. 

2. Dla potrzeb wykonania analizy Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące 

w jego posiadaniu, dane dotyczące wydanych zezwoleń, ilości zgłoszonego taboru, 

rozkłady jazdy będące w posiadaniu Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Gryfinie. Powyższe dane dotyczą zezwoleń na linie regularne 

przewozu osób wydane przez Starostę Gryfińskiego. Pozostałe dokumenty należy 

pozyskać indywidualnie z urzędów które je wydały. 

3. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego 

przez zamawiającego. 

 

VI. O udzielenie  zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy wykonali 

minimum jedną ,,Analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu 

osób” w innym urzędzie. Do formularza ofertowego należy dołączyć dokumenty 

potwierdzające wykonanie powyższej usługi innemu podmiotowi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


