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ŁKA.ZIZ.271.511.2021 

(Nr rej. 1503/2021) 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego na świadczenie 

przewozów autobusowych w ramach zastępczej komunikacji autobusowej w 1 cyklu 

zamknięciowym PKP PLK na liniach kolejowych nr 3, 11, 15, 532, 25, 22, 16 

(oznaczenie sprawy: ŁKA.ZIZ.271.511.2021)  

 

 „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako Zamawiający 

w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia sektorowego jw. – dalej: Postępowanie, 

prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „ŁKA” sp. z o.o., 

(dalej: Regulamin ŁKA), działając na podstawie art. 72 ust. 4 i art. 30 ust. 7 Regulaminu ŁKA 

oraz pkt XXIV.5. Ogłoszenia o zamówieniu, zawiadamia o dokonaniu ponownego wyboru 

najkorzystniejszej oferty w Postępowaniu w zakresie części II zamówienia. 

 

Jako najkorzystniejsza dla części II zamówienia została wybrana oferta złożona przez 

Wykonawcę: 

PKS Łęczyca Sp. z o.o. 

ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca  

 

Uzasadnienie wyboru: 

W związku z faktem uchylenia się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

w zakresie części II zamówienia przez Wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa Mariusz 

Franków (Malawa 23/1, 37-740 Bircza), którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

(w zakresie części II zmówienia), Zamawiający dokonał ponownego wyboru oferty 

najkorzystniejszej w zakresie części II spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny. 

Wykonawca ponownie wybrany spełnia warunki udziału w Postępowaniu a jego oferta 

odpowiada wymaganiom Zamawiającego w niniejszym Postępowaniu, jak również 

– po uchyleniu się od zawarcia umowy przez Wykonawcę Firma Handlowo-Usługowa Mariusz 

Franków (Malawa 23/1, 37-740 Bircza) otrzymała najwyższą punktację w kryterium oceny 

ofert. 
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W Postępowaniu w zakresie części II zostały złożone oferty, które otrzymały 

następującą punktację: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Ilość 

punktów 

w kryterium 

Cena 

Łączna 

ilość 

punktów 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 

1. 
PKS Łęczyca Sp. z o.o. 

ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca 
63,74 63,74 

2. 
Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Franków 

Malawa 23/1, 37-740 Bircza 

100,00 
Wykonawca 

uchylił się od 

zawarcia 

umowy 

100,00 
Wykonawca 

uchylił się od 

zawarcia 

umowy 
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