
         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

I.   ZAMAWIAJĄCY 

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

II.   PRZEDMIOT   
ZAMÓWIENIA 

Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie zamówień 
publicznych 

III. TRYB         
POSTĘPOWANIA 
/PODSTAWA  
PRAWNA/ 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, 
zgodnie z §25 Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom 
przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

2. Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. 
dostępny jest na stronie internetowej www.lpec.pl – w zakładce: 
Przetargi → Regulaminy 

IV. NUMER 
POSTĘPOWANIA 

WZU6-241B-148/18 

V.  DATA      
OGŁOSZENIA 

MIEJSCE   
PUBLIKACJI 

11.04.2018  r. 
Strona internetowa: www.lpec.pl zakładka: Przetargi → Przetargi oraz 
tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

VI. TERMIN   
WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: przez okres 12 miesięcy 
licząc od dnia zawarcia umowy 

VII. WARUNKI UDZIAŁU  
       W POSTĘPOWANIU 

1. O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) posiadania wymaganych przepisami prawa uprawnień do 
wykonywania zamówienia, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

2. O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą ubiegać się 
Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu. Z postępowania  
o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, 
którzy: 

1) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania, 

2) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
 3) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, 
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ust. 1 i ust. 2  
– Wykonawca powinien załączyć do Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu – oświadczenia wskazane w ust. 3 
niniejszej części Ogłoszenia. 

2. W celu udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany 
     jest  złożyć Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
     wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia  
     o zamówieniu wraz z Załącznikiem potwierdzającym spełnianie 
     warunków udziału w postępowaniu, tj.: 
1)  na potwierdzenie posiadania wymaganych przepisami prawa 

uprawnień do wykonywania zamówienia – Zaświadczenia 
właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej lub Okręgowej Izby 
Radców Prawnych poświadczające, że minimum 2 (dwie) osoby, 
które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć  
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w wykonaniu zamówienia wpisane są na właściwą listę 
adwokatów lub radców prawnych – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu;  

2)  na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykaz 
świadczonych usług pomocy prawnej w zakresie zamówień 
publicznych, w którym wykaże że świadczył usługi pomocy 
prawnej na rzecz podmiotu będącego Zamawiającym, 
zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych przez okres co najmniej 12 miesięcy  
– zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do 
Ogłoszenia o zamówieniu. 

Wybrany w postępowaniu Wykonawca będzie zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu, nie później niż do czasu zawarcia 
umowy referencji na potwierdzenie okresu minimalnego 
świadczenia usług obsługi prawnej wskazanych w Wykazie. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzona   
będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy oraz analizy 
dokumentów załączonych do Wniosku. 

5. W przypadku braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
pełnomocnictw albo złożenia oświadczeń lub dokumentów 
zawierających błędy lub złożenia wadliwych pełnomocnictw, 
Zamawiający wezwie Wykonawców do ich złożenia  
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia Wniosek 
Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie 
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako 
termin składania Wniosku o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu. 

6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia w wyznaczonym 
terminie wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych Wniosków. 

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie 
wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

8. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali 
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia (ust. 2), 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

VIII.UDZIAŁ  
       W POSTĘPOWANIU 
       WYKONAWCÓW  
       WYSTĘPUJĄCYCH  
       WSPÓLNIE 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W tym przypadku Wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 
Umocowanie do czynności prawnych musi wynikać z treści 
pełnomocnictwa przedłożonego wraz z wnioskiem.  

2. Wykonawcy występujący wspólnie składają jeden Wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz jeden komplet 
dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

3. Postanowienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące 
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

IX.  KRYTERIA 
       WARUNKUJĄCE 
       ZAPROSZENIE   
       DO NEGOCJACJI 

Zamawiający zaprosi do negocjacji 5 Wykonawców, którzy otrzymali     
najwyższe oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, jest większa niż określona w Ogłoszeniu, 
Zamawiający zaprosi do negocjacji Wykonawców, którzy otrzymali 
najwyższe oceny spełniania tych warunków. Wykonawcę 



niezaproszonego do negocjacji traktuje się jak wykluczonego  
z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu, jest mniejsza niż określona w Ogłoszeniu, 
Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców 
spełniających te warunki. 

Ocena zrealizowanych usług zostanie dokonana wg poniższej 
punktacji: 

1) Za każde 12 miesięcy powyżej okresu minimalnego wymaganego    
przez Zamawiającego świadczenia pomocy prawnej w zakresie 
przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na rzecz zamawiającego niebędącego 
zamawiającym sektorowym, przy czym ilość podmiotów, na rzecz 
których usługa była świadczona, może być większa niż jeden  
– zostanie przyznany 1 punkt. 

2) Za każde 12 miesięcy powyżej okresu minimalnego wymaganego 
przez Zamawiającego świadczenia pomocy prawnej w zakresie  
przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na rzecz zamawiającego sektorowego, 
przy czym ilość podmiotów, na rzecz których usługa była 
świadczona, może być większa niż jeden – zostaną przyznane 2 
punkty. 

3) Za każde 12 miesięcy powyżej okresu minimalnego wymaganego 
przez Zamawiającego świadczenia pomocy prawnej w zakresie  
przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków UE na 
rzecz Zamawiającego niebędącego zamawiającym sektorowym, 
przy czym ilość podmiotów, na rzecz których usługa była 
świadczona, może być większa niż jeden – zostanie przyznany 1 
punkt. 

4) Za każde 12 miesięcy powyżej okresu minimalnego wymaganego 
przez Zamawiającego świadczenia pomocy prawnej w zakresie  
przygotowywania i prowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków UE na 
rzecz zamawiającego sektorowego, przy czym ilość podmiotów, na 
rzecz których usługa była świadczona, może być większa niż jeden 
– zostaną przyznane 2 punkty. 

W przypadku świadczenia usług pomocy prawnej w wymiarze    
niepełnego roku kalendarzowego, poniżej 6 miesięcy – 
Wykonawca otrzyma 0 pkt., powyżej 6 miesięcy – Wykonawca 
otrzyma 0,5 pkt. 

Punkty przyznawane za pomoc prawną określoną w pkt. 1 i 3 oraz  
w pkt. 2 i 4 w przypadku podwójnego spełniania kryteriów nie 
podlegają sumowaniu, jeżeli w tym samym okresie świadczenia 
usług dotyczą tożsamego podmiotu. 

X.  NEGOCJACJE 

1. Zamawiający będzie prowadził negocjacje w szczególności 
  dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, warunków jego realizacji 
  i warunków umowy.  

2.  Wykonawcom, z którymi Zamawiający prowadził negocjacje, wyśle 
      Zaproszenie do składania ofert wraz ze Specyfikacją Warunków 
      Zamówienia wraz z Załącznikami (Formularz ofertowy, Opis 
      przedmiotu zamówienia po negocjacjach, projekt umowy po 
      negocjacjach). 

XI.  KRYTERIA OCENY 
       OFERT 

1. Cena oferty brutto – 100% 

2. O wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  
i otrzymanych punktach Zamawiający niezwłocznie poinformuje 



Wykonawców, którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu. 

3. Wykonawcę niezaproszonego do negocjacji traktuje się jak 
       wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia. 

XII. OFERTY  
      CZĘŚCIOWE 
      OFERTY 
      WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

XIII. WADIUM 
 
Nie dotyczy  
 

XIV. TERMIN  
        ZWIĄZANIA 
        OFERTĄ 

30 dni 

XV. OPIS SPOSOBU 
       PRZYGOTOWANIA  
       I OZNACZENIA 
       WNIOSKU  
       O DOPUSZCZENIE 
       DO UDZIAŁU  
       W POSTĘPOWANIU  

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne związane  
z przygotowaniem i złożeniem Wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, niezależnie od wyniku postępowania. 
Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez 
Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem Wniosku.  

2.   Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być  
        sporządzony w języku polskim, na maszynie do pisania, 
        komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką także pismem 
        ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem). Wszystkie 
        kartki Wniosku powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz 
        zaparafowane lub podpisane przez osobę lub osoby uprawnione 
        do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki  
        w tekście wniosku powinny być naniesione w czytelny sposób  
        i parafowane przez osoby uprawnione. W przypadku odręcznego 
        sporządzania wniosku zaleca się stosowanie atramentu (lub 
        wkładów) w kolorze innym niż czarny. 

3. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby 
        uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.  
        W przypadku podpisania Wniosku przez pełnomocnika, do 
        wniosku powinien być załączony oryginał pełnomocnictwa lub    
        notarialnie poświadczona kopia, o ile pełnomocnictwo takie nie  
        wynika z innych dokumentów załączonych do wniosku. 

4.  W przypadku podmiotów występujących wspólnie do wniosku 
       należy załączyć pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkie      
       podmioty wspólnie występujące), z którego wynika ustanowienie 
       pełnomocnika do reprezentowania albo reprezentowania  
       i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu. 

5.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania wniosków, 
       zmienić lub wycofać wniosek. 

1)  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożony przez 
      siebie wniosek zawiadamiając o tym pisemnie Zamawiającego 
       przed terminem składania wniosków. Zmiany lub wycofanie 
      złożonego wniosku są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały 
       dokonane przed upływem terminu składania wniosków. 

2)  Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonego wniosku muszą być 
       złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 
        wniosku. Odpowiednio opisane koperty/paczki zawierające 
       zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".  
       W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę/paczkę każdej    
       „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

3) Wycofanie złożonego wniosku następuje poprzez złożenie 
       pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na 



      piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć  
      w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu     
      wniosku. Odpowiednio opisaną kopertę/paczkę zawierającą      
      powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem  
      "WYCOFANIE". 
6. Jeżeli Wykonawca chce skorzystać z prawa do utajnienia we  
      wniosku informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  
      w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  
      o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz.  
      1503 z późn. zm.), powinien     je odpowiednio oznaczyć oraz  
      zabezpieczyć przed ujawnianiem innym Wykonawcom, (np.  
      zastrzec we wniosku zakaz ich ujawniania lub umieścić te  
      informacje w oddzielnej, wewnętrznej kopercie, 
      oznaczonej klauzulą „TAJNE” wraz z uzasadnieniem, które 
      informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.  
      11   ust. 4 ww. ustawy.  

7.  Wszystkie załączniki w formie kopii dokumentów winny być czytelne  
      i potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby      
     uprawnione do podpisania wniosku. 

8.  Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien być 
      umieszczony w trwale zamkniętej kopercie zaadresowanej do    
      Zamawiającego na adres: LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822  
      Lublin, z zaznaczeniem nazwy i adresu Wykonawcy składającego  
      wniosek, z widocznym napisem: 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA: 

Świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie zamówień 
publicznych 

Nr sprawy: WZU6-241B-148/18 
Nie otwierać, przed terminem otwarcia wniosków, tj. 20.04.2018 r. 

godz. 11:15 

      Uwaga: Brak oznaczenia na kopercie/opakowaniu w sposób umożliwiający 
      identyfikację postępowania (znak sprawy lub tytuł przedmiotu zamówienia) 
      powoduje pominięcie tak nieprawidłowo złożonej wniosku w dalszym toku 
      postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
      wynikające z nienależytego oznaczenia koperty/opakowania lub braku 
     którejkolwiek wymaganej informacji. 

XVI.  OSOBY      
         UPRAWNIONE 
         DO 
         POROZUMIEWANIA 
         SIĘ Z  
         WYKONAWCAMI  

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
Anna Flejsz – Inspektor ds. zamówień i zaopatrzenia w Sekcji  
Przetargów i Umów w Dziale Zakupów, tel.: 81 452 04 48, tel. kom.:    
517 235 425, faks: 81 740 60 32, e-mail: anna.flejsz@lpec.pl. 

 XVII.MIEJSCE I TERMIN 
         SKŁADANIA 
         WNIOSKÓW  
         O DOPUSZCZENIE 
         DO UDZIAŁU  
         W POSTĘPOWANIU 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz  
z Załącznikami, o których mowa w Części VII ust. 3 Ogłoszenia  
o zamówieniu, należy składać w siedzibie LPEC S.A. przy ul. 
Puławskiej 28, 20-822 Lublin w kancelarii ogólnej (pokój nr 3), do dnia 
20.04.2018 r. do godz. 11:00. 
Ww. dokumenty złożone po tym terminie nie będą otwierane i zostaną 
zwrócone Wykonawcy. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu ww. dokumentów do 
Zamawiającego, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową czy 
kurierską. 

XVIII. ZAŁĄCZNIKI  
          DO OGŁOSZENIA 

W niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji  
z ogłoszeniem, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z Załącznikami, tj.:  

1)  Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik Nr 2 – Wniosek o dopuszczenie do udziału  
      w postępowaniu; 

3) Załącznik Nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
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zamówienia; 

4) Załącznik Nr 4 – Wykaz świadczonych usług pomocy prawnej  
     w zakresie zamówień publicznych, w którym Wykonawca wykaże,  
     że świadczył usługi pomocy prawnej na rzecz podmiotu będącego 

Zamawiającym, zobowiązanym do stosowania przepisów ustawy  
     Prawo zamówień publicznych przez okres co najmniej 12 miesięcy; 

5)   Załącznik Nr 5 – Projekt umowy. 

Powyższe załączniki można pobrać ze strony internetowej:      
www.lpec.pl z zakładki: Przetargi → Przetargi, pod nr sprawy:         
WZU6-241B-148/18. 

XIX. INFORMACJE 
        UZUPEŁNIAJĄCE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu 
odpowiednio zastosowanie mają przepisy zawarte  
w Regulaminie udzielania zamówień wykonawcom przez Lubelskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., o którym mowa w Części III 
niniejszego Ogłoszenia, a także przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017). 

ZAMAWIAJĄCY 

Lublin, dn. 11.04.2018 r. 
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