DG.V.8050.27.2014

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług publicznych
w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Lubuskim
w okresie obowiązywania rozkładów jazdy 2016/2017– 2019/2020

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011
nr 5 poz. 13 ze zm.), uchwały Nr LII/610/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 16 września
2014r. w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na
sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego”
oraz zawartych porozumień z Województwami: Dolnośląskim i Zachodniopomorskim w sprawie
współpracy przy organizacji wojewódzkich przewozów pasażerskich o charakterze międzyregionalnym,
Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ogłasza
zamiar bezpośredniego zawarcia umów z przewoźnikiem Przewozy Regionalne sp. z o.o. na
świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie
Lubuskim w okresie obowiązywania rozkładów jazdy pociągów 2016/2017 – 2019/2020.

1. Nazwa i adres właściwego Organizatora Przewozów:
Województwo Lubuskie
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. 2011 nr 5 poz. 13 ze zm.) Organizator zamierza bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym z przewoźnikiem
„Przewozy Regionalne sp. z o.o.”

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą
przewozy:
Rodzaj transportu: pasażerski transport kolejowy.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych na rzecz
Województwa Lubuskiego, taborem kolejowym zmodernizowanym w ramach projektu POIiŚ 7.1– 46
pn. ”Modernizacja elektrycznych zespołów trakcyjnych” w ramach uzgodnionego rozkładu jazdy,
na następujących liniach komunikacyjnych:
Wrocław – Głogów – Zielona Góra (w granicach województwa lubuskiego)
Szczecin Główny – Zielona Góra (w granicach województwa lubuskiego)

4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
Nie wcześniej niż jeden rok od publikacji niniejszego ogłoszenia.

