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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168908-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2021/S 065-168908

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Okresowe ogłoszenie informacyjne

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 712-01-50-496
Adres pocztowy: ul. Puławska 28
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 20-822
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Hainrych
E-mail: malgorzata.hainrych@lpec.pl 
Tel.:  +48 814520304
Faks:  +48 817406032
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lpec.eb2b.com.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.lpec.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://lpec.eb2b.com.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin – z podziałem na 3 
odrębne zadania.

II.1.2) Główny kod CPV
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.2) Opis
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45312000 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45320000 Roboty izolacyjne
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sieć ciepłownicza na terenie miasta Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin – z podziałem na 
3 odrębne zadania. Każde zadanie będzie stanowiło odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie 
rozpatrywane. Szczegóły każdego z zadań, w tym techniczny opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału 
w postępowaniu, zostaną opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla 
danego zadania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/03/2021
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