
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

ZAMAWIAJĄCY 

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin  
tel.: 81 741 00 72, fax: 81 740 60 32  
www.lpec.pl; info@lpec.pl 

OPIS PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
(CPV) 
ORAZ WARUNKI REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

Świadczenie na rzecz LPEC S.A. usług geodezyjnych w zakresie: 
opracowywania map do celów projektowych (orientacyjna ilość ok. 30 kpl.) oraz 
określenie dodatkowych rzędnych terenu dla wskazanych na mapie punktów planowanej 
trasy sieci (orientacyjna ilość ok. 20 kpl.) 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4 Usługi sporządzania map. 

Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w oparciu o plany 
IR 2018 oraz w ramach projektu pn.: „Rozbudowa efektywnego systemu ciepłowniczego 
na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w 
związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z dn. 
07.11.2017r. oraz w ramach projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie 
miasta Lublin” (Działanie 1.5.) 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 dn. 27.11.2017r. 
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w Części III SWZ. 

TRYB POSTĘPOWNIA 
/PODSTAWA PRAWNA/ 

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w trybie przetargu 
nieograniczonego, o którym mowa w § 34 w związku § 2 ust.2 pkt. b) Regulaminu udzielania 
zamówień wykonawcom przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w 
Lublinie współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji projektu 
współfinansowanego z POIiŚ. 

2. Zamówienie realizowane jest w ramach działalności sektorowej, którego łączna szacunkowa 
wartość nie przekracza kwoty 443 000,00 EURO, od której uzależniony jest obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie kwot wartości zamówień 
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz.2479). 
Zamówienie jest częścią większego zamówienia na usługi geodezyjne dla potrzeb realizacji 
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie miasta Lublin (plan IR 2018) oraz jest 
częścią większego zamówienia realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa 
efektywnego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.6.) 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie o nr 
POIS.01.06.02-00-0028/16-00 z dn. 07.11.2017r oraz w ramach projektu pn.: „Modernizacja 
sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin” (Działanie 1.5.) 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 
dn. 27.11.2017r.  

3. „Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. w Lublinie 
współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji projektu 
współfinansowanego z POIiŚ” dostępny jest na stronie internetowej www.lpec.pl – w 
zakładce: Przetargi → Regulaminy. 

NUMER POSTĘPOWANIA WZU1-3113-3-2-240/2018 

DATA OGŁOSZENIA 
MIEJSCE PUBLIKACJI 

10.07.2018r. 
Strona internetowa: www.lpec.pl  zakładka: Przetargi → Przetargi  

oraz tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
oraz w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich POIiŚ 2014-2020 pod adresem: 
www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl   

TERMIN REALIZACJI 
ZAMÓWIENIA 

Realizacja przedmiotu zamówienia: przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do wyczerpania wartości umowy netto. 

WARUNKI UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
oraz opis sposobu 
dokonywania oceny ich 
spełniania 
Informacje na temat zakresu 
wykluczenia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie 

3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, 
a) W celu wykazania posiadania zdolności technicznej Wykonawca musi wykazać, że 
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 
ostatnich 3 /trzech/ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 3 usługi geodezyjne w zakresie 

http://www.lpec.pl/
mailto:info@lpec.pl
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opracowania map do celów projektowych odpowiadające swoim rodzajem i zakresem usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości nie mniejszej niż 3 000,00 PLN brutto. 
Wykaz powyższy (w formie oryginału) należy przygotować z wykorzystaniem Załącznika nr 4 
do SWZ – wzór Wykazu usług geodezyjnych, wraz z podaniem ich wartości brutto, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz 
załączeniem dowodów określających czy usługi zostały lub są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu 
składania ofert. 

b) W celu wykazania posiadania zdolności zawodowej Wykonawca musi wykazać, że 
posiada osoby (minimum 1 osoba), skierowane przez niego do realizacji zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania 
zamówienia oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. 

Wykaz powyższych osób (w formie oryginału) – Wykonawca ma przygotować z 
wykorzystaniem Załącznika Nr 5 do SWZ. 

Powyższy warunek należy traktować jako minimalny poziom zdolności Wykonawcy (co nie 
wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań 
Wykonawcy). 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
zgodnie z Częścią VI ust. 2 SWZ (w tej części zawarte są informacje na temat zakresu 
wykluczenia)  

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w Części VI i VII SWZ. 

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ust. 1 i ust. 2 – Wykonawca powinien 
załączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Części VII SWZ. 

KRYTERIA OCENY OFERT 
Informacja o wagach 
punktowych lub 
procentowych przypisanych 
do poszczególnych kryteriów 
oceny ofert 
Opis sposobu przyznawania 
punktacji za spełnienie 
danego kryterium oceny 
oferty 

Cena oferty brutto – 100 % 
Szczegółowy opis kryteriów wyboru wykonawcy został opisany w Części XI SWZ. 

OFERTY CZĘŚCIOWE 
OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

WADIUM Nie dotyczy 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 30 dni 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  

SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.lpec.pl z zakładki: 
Przetargi →Przetargi.  

Warunki zmiany umowy 
Warunki realizacji umowy, w tym warunki zmiany umowy zostały zawarte we wzorze umowy, 
który stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ (§13 wzoru umowy) 

MIEJSCE I TERMIN 
SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin w kancelarii 
ogólnej (pokój nr 3), do dnia: 19.07.2018r. do godz. 10:00. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A. w dniu 19.07.2018r. o godz. 10:15 w sali 

konferencyjnej (na parterze budynku LPEC S.A.) 

ZAMAWIAJĄCY 
Lublin, dn. 10.07.2018r.  

http://www.lpec.pl/

