
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Opracowanie operatów (dokumentacji opisowo fotograficznej) dotyczącej gospodarki krzewo- i drzewostanem (wraz z 
kwalifikacją do usunięcia lub przesadzenia), kolidującym z planowanymi przez LPEC S.A. pracami ziemnymi 
związanymi z realizacją inwestycyjnych zadań sieciowych w zakresie budów lub remontów w 2019/2020 r.  

Numer postępowania: NZ5-241-203/2019 

I. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Zamawiający: 

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

1.2. Tryb postępowania zakupowego: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym, w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o 
Zamówieniu i Specyfikację, Oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, zgodnie z Regulaminem zakupów 
Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. 

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
2. Opracowanie operatów (dokumentacji opisowo fotograficznej) dotyczącej gospodarki krzewo- i drzewostanem 

(wraz z kwalifikacją do usunięcia lub przesadzenia), kolidującym z planowanymi przez LPEC S.A. pracami 
ziemnymi związanymi z realizacją inwestycyjnych zadań sieciowych w zakresie budów lub remontów w 2019/2020 
r. 

3. Dokumentacja, będące przedmiotem zamówienia ma być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć zarówno 
pod względem formalnym jak i prawnym, ma zawierać trzy (cyfrowo: 3) egzemplarze w wersji papierowej, jak również w 
wersji elektronicznej (np. CD-R lub DVD) w ilości jednego (cyfrowo: 1) egzemplarza. 

4. Dokumentacje, o których mowa w ust. 1 należy opracować w zakresie i formie akceptowanej przez Biuro Miejskiego 
Architekta Zieleni oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków – Urzędu Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski oraz Regionalną 
Dyrekcja Ochrony Środowiska na podstawie wizji lokalnych z wykorzystaniem udostępnionych podkładów, tj. map 
sytuacyjno – wysokościowych w skali 1:500 z naniesionymi, projektowanymi trasami sieci i przyłączy ciepłowniczych. 

5. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Realizacja przedmiotu zamówienia w ramach: 

Realizacja zamówienia – od dnia zawarcia umowy przez okres 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, sukcesywnie w zależności od 
potrzeb Zamawiającego, jednakże w żadnym wypadku nie dłużej niż do wyczerpania wartości netto umowy. 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

W niniejszym Postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt. 6.3.4.1 lub 6.3.4.2 Regulaminu zakupów Lubelskiego Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej S.A. oraz 

2) spełniają następujące warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, które dotyczą: 
a. posiadania kompetencji lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, 
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
c. zdolności technicznej lub zawodowej. 

Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszym Postępowaniu zakupowym Wykonawca musi załączyć 
oświadczenia i dokumenty wskazane w Części VI SIWZ. 
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz szczegółowy opis sposobu oceny spełniania tych warunków - zostały 
opisane w SIWZ. 

V. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Szczegółowy opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami został opisany w Części X SIWZ. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy składać w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin w kancelarii ogólnej (pokój nr 3, parter), do 
dnia: 19.08.2019 r. do godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A. w dniu: 19.08.2019 r. o godz. 10:30 w Sali konferencyjnej – (parter w budynku 

LPEC S.A. – główne wejście). 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCENY OFERT 

Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie dokonywać wyboru w oparciu o jedyne kryterium, 
jakim jest: Cena ofertowa brutto – 100%. 
Szczegółowy opis kryterium oceny oferty został opisany w Części IX SIWZ. 

Lublin, dn. 08.08.2019 r. 

http://www.lpec.pl/
mailto:info@lpec.pl

