Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego w okresie obowiązywania kolejno następujących po sobie rozkładów jazdy 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
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 uchylającego rozporządzenia - Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
1.Nazwa i adres właściwego Organizatora:
Województwo Śląskie
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

2.Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
	art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Organizator dokonuje wyboru Operatora w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

lub
	art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) Organizator zawiera z Przewoźnikiem Kolejowym, w trybie bezpośrednim umowę na świadczenie usług wykonywanych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.


3.Określenie rodzaju transportu:
Pasażerski transport kolejowy.

4.Określenie linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie pasażerskich przewozów kolejowych na następujących liniach komunikacyjnych:
	Rybnik – Katowice - granica województwa – (Kraków)w przypadku zawarcia
	Katowice – Zawiercie – granica województwa - (Włoszczowa – Kielce)

Częstochowa – gr. województwa – (Włoszczowa – Kielce)
Pociągi będą uruchamiane na podstawie uzgodnionego rozkładu jazdy. Przewiduje się kursowanie części pociągów w relacjach innych niż maksymalne określenie linii komunikacyjnej.

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie 
Listopad 2016.

INFORMACJE DODATKOWE:
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 Nr 5 poz. 13z późn. zm.) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.


