
SEKRETARIAT EFTA 

Zawiadomienie o bezpośrednim udzieleniu przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji Norwegii 
zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy o świadczenie usług publicznych, zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym usług 
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającym 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 

(2013/C 182/15) 

1. Nazwa i adres właściwego organu: 

The Norwegian Ministry of Transport and Communications 
Department of Public and Rail Transport 
PO Box 8010 Dep 
0030 Oslo 
NORWAY 

2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: 

Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

3. Usługi i obszary potencjalnie objęte zamówieniem: 

Pierwszeństwo przyznane spółce Flytoget AS (Oslo Airport Express) w zakresie wykonywania krajowych 
kolejowych przewozów pasażerskich pomiędzy portem lotniczym Oslo-Gardermoen a Asker 

4. Okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych: 

Piętnaście lat od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2028 r. 

5. Opis parametrów rekompensaty finansowej: 

Brak rekompensaty finansowej. Spółka Flytoget AS ma pierwszeństwo w wykonywaniu ww. przewozów 
kolejowych pomiędzy portem lotniczym Oslo-Gardermoen a Asker w odstępach czasu ustalonych 
w umowie. 

6. Cele w zakresie jakości, takie jak punktualność i niezawodność oraz stosowane premie i kary pieniężne: 

Flytoget AS zatrzymuje się co najmniej trzy (3) razy na godzinę na następujących stacjach: Asker, 
Sandvika, Lysaker, Skøyen, Teatr Narodowy i Lillestrøm oraz co najmniej sześć (6) razy na godzinę 
na następujących stacjach: dworzec główny Oslo i port lotniczy Oslo-Gardermoen. 

Czasy zatrzymania przewidziane w rozkładzie jazdy są rozłożone równomiernie w ciągu każdej godziny, 
ze stałym czasem postoju na każdej stacji. 

Godziny ruchu pociągów odpowiadają co najmniej godzinom otwarcia portu lotniczego, tj. od godz. 
6.30 do 24.00. 

Flytoget AS ma wyłączne prawo do ustalania taryfy przewozu. 

7. Warunki związane z istotnymi aktywami: 

Brak
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