
 

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 

Wykonywanie przez okres 12 miesięcy na rzecz LPEC S.A. usługi demontażu, odbioru  
i transportu do miejsca składowania odpadów niebezpiecznych o kodzie 17 06 01* - 
materiały izolacyjne zawierające azbest, z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego,  
będących wynikiem działalności planowej w związku z cyklem remontów i inwestycji  
w ilości do 110 Mg; 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu. 
Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w oparciu o plany IR 2019  
i 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. 27.11.2017 r. 
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.: 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. 27.11.2017 r „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 NZ4-3113-2-38/2019 

DATA OGŁOSZENIA 
MIEJSCE PUBLIKACJI 

08.02.2019 r. 
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.funduszeeuropejskie.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, 
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca 
zobowiązany jest załączyć do oferty aktualne zezwolenia na wytwarzanie (zbieranie i/lub 
przetwarzanie odpadów), zgodnie z art. 43 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 992); 
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie 

3) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie 

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. 

http://www.lpec.pl/
mailto:info@lpec.pl
http://www.lpec.pl/
http://www.lpec.pl/
http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


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 5 do SWZ (§9 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: 19.02.2019 r. do godz. 11:00. 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A. w dniu 19.02.2019 r. o godz. 11:15 w 

sali konferencyjnej (na parterze budynku LPEC S.A.) 

ZAMAWIAJĄCY 
Lublin, dn. 08.02.2019 r.  

http://www.lpec.pl/

