Załącznik do Uchwały Nr 399/8390/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 20 lutego 2018r.

Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na
świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w transporcie kolejowym w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r.
Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007) oraz art. 23 ust. 1 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017, poz. 2136 t.j.):

1. Nazwa i adres organizatora publicznego transportu zbiorowego:
Województwo Podkarpackie
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
W trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136
t.j.).
3. Określenie rodzaju transportu:
Pasażerski transport kolejowy.
4. Określenie linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których
wykonywane będą przewozy:
1. Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych na
liniach komunikacyjnych:
a) Linia nr 68
b) Linia nr 71/74/68
c) Linia nr 91
d) Linia nr 101/69
e) Linia nr 106
f) Linia nr 107
g) Linia nr 108
h) Linia nr 25*
2. Wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych
w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej na liniach komunikacyjnych:
a) Linia nr 91:
Rzeszów – Dębica
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Rzeszów – Przeworsk
b) Linia nr 71:
Rzeszów – Kolbuszowa
c) Linia nr 106:
Rzeszów – Strzyżów
d) połączenia kolejowe z Rzeszowa do Jasionki na nowo wybudowanej linii
kolejowej (nr 626)
* Obecnie ruch pasażerski na linii kolejowej nr 25 jest zawieszony, wznowienie połączeń kolejowych
uwarunkowane jest dokonaniem niezbędnych prac rewitalizacyjno – modernizacyjnych.

Przewiduje się kursowanie części pociągów w relacjach innych niż maksymalne
określenie linii komunikacyjnych.
5. Przewidywana data wszczęcia postępowania:
Rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia przewiduje się nie
wcześniej niż rok od publikacji niniejszego ogłoszenia.
Informacje dodatkowe:
1. Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 poz. 2136 t.j.) zastrzega się możliwość
zmiany powyższych informacji.
2. Przewidywany okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych:
2021 r.-2025 r.

Wicemarszałek Województwa
Bogdan Romaniuk
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