
 
 

 

 

Nr sprawy: WZU1-3113-3-2-240/2018 Lublin, dnia 18.07.2018 r. 

Dotyczy: 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. 
Przedmiot 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. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 10.07.2018r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi 
→ Przetargi/ pod nr sprawy: WZU1-3113-3-2-240/2018 oraz  w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich POIiŚ 
2014-2020 pod adresem: www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl    

 

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z UDZIELONĄ ODPOWIEDZIĄ 
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jako Zamawiający, informuje, że 
do Zamawiającego wpłynęło w dniu 17.07.2018r (L.dz. 3617/18) pismo z zapytaniem dotyczącym 
przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym treść wniesionego zapytania podaje się 
do publicznej wiadomości oraz udziela się następującej odpowiedzi w tej sprawie: 

Treść zapytania z dnia 17.07.2018 r. (L: dz.: 3617/18)i udzielonej odpowiedzi: 

Zapytanie: 
Na podstawie rozdziału IX ust. 4 SIWZ, (…) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie krótkiego terminu 

przeznaczonego na realizację prac będących przedmiotem zamówienia, określonego w formularzu 

ofertowym będącym zał. Nr 1 do w/w postępowania. 

Zgodnie z formularzem ofertowym, mapy do celów projektowych (z wyłączeniem terenów 

zamkniętych), należy wykonać w terminie 21 dni roboczych. Zgodnie z przepisami prawa, Ośrodki 

Dokumentacji Geodezyjnej po dokonaniu zgłoszenia prac geodezyjnych, w ciągu 10 dni roboczych 

powinny przygotować materiały, kolejne 10 dni roboczych może trwać odbiór wykonanych prac. 

Zgodnie więc z wymogami Zamawiającego na wykonanie mapy może pozostać tylko jeden dzień 

roboczy. Dodatkowo należy zaznaczyć, że terminy te są bardzo często przekraczane, choćby ze 

względu na braki kadrowe spowodowane sezonem urlopowym. 

Prosimy więc o ponowne przeanalizowanie długości okresu przeznaczonego na realizację map do 

celów projektowych, wymaganego przez Zamawiającego i proponujemy wydłużenie go do co 

najmniej 26 dni roboczych. 

Odpowiedź Zamawiającego: 
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, ze wyraża zgodę na wydłużenie terminu 

wykonania map do celów projektowych do 26 dni roboczych. 

 W związku z wprowadzeniem powyższego zmianie ulega podany w SWZ termin składania i 
otwarcia ofert, który podano: 

http://www.lpec.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/


CZĘŚĆ XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

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

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, w dniu 
19.07.2018r. o godz. 10:15. w Salce konferencyjnej – pok. nr 103 (I piętro w budynku LPEC 
S.A. – główne wejście). 

a powinno być: 

CZĘŚĆ XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin w kancelarii 
ogólnej – pokój nr 3, do dnia 23.07.2018r. do godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin, w dniu 
23.07.2018r. o godz. 10:15. w Sali konferencyjnej - parter. 

Treść wprowadzonych przez Zamawiającego zmian jest wiążąca i stanowi integralną treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, znak sprawy: WZU1-3113-3-2-240/2018, pozostałe zapisy 
nie ulegają zmianie.  

 
Załącznik Nr 1 do pisma - Formularz ofertowy _ZMIANA 

 


