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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168750-2021:TEXT:PL:HTML

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

2021/S 065-168750

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: 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
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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 
zadania

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
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 Specyfikacji Warunków Zamówienia dla 
danego zadania.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budowa sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 2DN100-80 wraz z przebudową sieci wodociągowej w 
rejonie ul. Morwowa/Nałęczowska
Część nr: 1

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:
Budowa sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej 2DN100-80 o długości ok. 240 m, wraz z przebudową 
sieci wodociągowej DN 150 z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 36 m - w rejonie ul. Morwowa/Nałęczowska.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Realizacja w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta 
Lublin” (Działanie 1.6.) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
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Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr 
POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z 7.11.2017.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa sieci ciepłowniczej 2DN125, w rejonie c.Czuby C4-C6 ul. Jana Pawła II, nr budżetu: M/00430/
TCO/16
Część nr: 2

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 sieci ciepłowniczej 2DN125, w rejonie c.Czuby C4-C6 ul. Jana Pawła II, o łącznej długości ok. 
340,0m, nr budżetu: M/00430/TCO/16.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Realizacja w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie1.5.) 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014–2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z 
27.11.2017.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną 2DN125 wraz z przyłączami od P1 do PC2 „Skarpa” 
w rejonie ul. Radości, nr budżetu: M/00444/TCO/16
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Część nr: 3

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 sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną 2DN125 wraz z przyłączami od P1 do PC2 „Skarpa” 
w rejonie ul. Radości, o łącznej długości ok. 300,0m. Nr budżetu: M/00444/TCO/16.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Realizacja w ramach Projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie1.5.) 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014–2020, w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.05.00-00-0001/16-00 z 
27.11.2017.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/04/2021

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN i przedłożyć 
dokumenty potwierdzające to ubezpieczenie.
Wykonawca spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej winien dokonać przeliczenia na PLN według średniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

02/04/2021 S65
https://ted.europa.eu/TED

4 / 7



Dz.U./S S65
02/04/2021
168750-2021-PL

5 / 7

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać przyjęty kurs przeliczenia na 
PLN.
W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców (oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia) lub korzystania z potencjału innych podmiotów, warunek ten musi spełnić w całości 
jeden z wykonawców samodzielnie lub podmiot, na którego zasoby Wykonawca się powołuje.
Warunek ten dotyczy wszystkich zadań. Dodatkowe informacje zostaną opublikowane w Ogłoszeniu o 
zamówieniu dla poszczególnego zadania.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać,że dysponuje odpowiednią kadrą techniczną zdolną do wykonania zamówienia,w 
tym będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi i do projektowania (jeśli zakres robót obejmuje również projektowanie) w specjalności 
instalacyjnej/lub specjalności budowlano-konstrukcyjnej odpowiednio dla określonego opisu w charakterystyce 
obiektu.Osoby takie winny wykazać się co najmniej 3 letnią praktyką zawodową na budowie przy pełnieniu 
funkcji kierownika robót.
— uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.: zgodnie z ustawą z 7.7.1994 
Prawo budowlane (tj.: Dz.U. z 2020 r, poz. 1335 z późn. zm.) oraz posiadającą 3-letnią praktykę zawodową 
na budowie przy pełnieniu funkcji kier. robót ww. branży przy realizacji inwestycji lub odpowiadające im ważne 
upraw.budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające 
im uprawnienia wydane obywatelom państw UE wydane na podstawie wcześniej obow. przep. (tj. ustawy o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. z 2008 r., nr 63, 
poz. 394) oraz obowiązującej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich UE z 22.12.2015 (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Powyższy warunek należy traktować jako minimalny 
poziom zdolności Wykonawcy (co nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia 
zobowiązań Wykonawcy). Zamawiający dopuszcza osoby posiadające uprawnienia budowlane zgodnie z 
wymogami określonymi z przepisami prawa w kraju, w którym ta osoba uzyskała uprawnienia. Zamawiający 
wymaga, od kierownika budowy porozumiewania się na budowie w języku polskim.W przypadku osób 
nieposługujących się biegle językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego 
tłumaczenia. Warunek dotyczy każdego zadania odrębnie. Dodatkowe wymagane kwalifikacje zostaną 
opublikowane w Ogłoszeniu o zamówieniu dla poszczególnego zadania.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy, w tym zmiany treści umowy zawarte będą w załączniku do SWZ pn. 
Wzór umowy dla każdego z zadań.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające 
odrzuceniu w ramach każdej części. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą 
elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Szczegóły zostaną opisane w SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu dla każdego zadania.

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji / Termin wyrażenia 
zainteresowania udziałem
Data: 15/04/2021

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
15/04/2021

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że znajdujący się w sekcji IV części 2.2) Okresowego ogłoszenia informacyjnego. 
Termin składania wniosków o zaproszenie do składania ofert lub do negocjacji/Termin wyrażenia 
zainteresowania udziałem znalazł się w nim z powodu wymagań systemu e Notices, który nie pozwolił 
pozostawić tego miejsca pustym, natomiast nie ma on związku z ww. okresowym ogłoszeniem informacyjnym 
mającym na celu skrócenie terminu składania ofert, wobec czego nie wymaga się od Wykonawców składania 
wniosków o zaproszenie do składania ofert czy też wyrażania zainteresowania udziałem.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały one przesłane w sposób określony w art. 514 ust. 3 Ustawy Pzp albo 
w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 
internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 
10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, którą wnosi się za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
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lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041, 2320) jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. Szczegóły w części XXII SWZ oraz w dziale IX rozdziale 3 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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