
 

 

Nr sprawy: NZ5-3113-2-03/2019                                                                            Lublin, dn. 28.01.2019 r. 

 

Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektów nasadzeń rekompensacyjnych drzew i krzewów (dokumentacji 
opisowo - fotograficznej) wraz z kosztorysami dotyczącej gospodarki krzewo - i drzewostanem, kolidującym z 
planowanymi przez LPEC S.A. pracami ziemnymi związanymi z realizacją zadań sieciowych w zakresie budów, 
przebudów i remontów w 2019 r. 
 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane w oparciu o plany IR 2019 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. 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 18.01.2019 r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi 
→ Przetargi/ pod nr sprawy: NZ5-3113-2-03/2019.. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o 

zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zgodnie §23, związku z §22 ust.1 pkt.1 i §2 ust.1 

pkt.1) Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. 

  

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI  

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jako Zamawiający informuje, że w dniu: 

25.01.2019 r. (L.dz. 434/19) wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. 

W związku z powyższym treść wniesionych zapytań podaje się do publicznej wiadomości oraz 

udziela się następujących odpowiedzi w tej sprawie: 

 

Pytania z dnia 25.01.2019 r. (434/19) 

w związku z toczącym się postępowaniem zapytania ofertowego "Opracowanie projektów nasadzeń 

rekompensacyjnych drzew i krzewów (dokumentacji opisowo - fotograficznej) wraz z kosztorysami 

dotyczącej gospodarki krzewo - i drzewostanem, kolidującym z planowanymi przez LPEC S.A. pracami 

ziemnymi związanymi z realizacją zadań sieciowych w zakresie budów, przebudów i remontów w 2019 r.", 

zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. czy dla planowanych inwestycji sporządzono inwentaryzacje dendrologiczne? 

2. czy cena zapytania ofertowego obejmuje wykonywanie również inwentaryzacji dendrologicznych? 

Odpowiedź dla Pytania 1 i 2: 

Zamawiający informuje, że inwentaryzacje dendrologiczne będą realizowane na bieżąco w ramach 

oddzielnej umowy. 

3. czy dla inwestycji zostały wydane decyzje administracyjne zezwalające na wycinkę drzew i krzewów oraz 

czy w tych decyzjach wskazano zapisy określające wymogi dotyczące nasadzeń rekompensacyjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że ww. decyzje wydawane są w oparciu o złożony przez LPEC S.A. wniosek wraz z 

załączoną inwentaryzacją dendrologiczną i projektem nasadzeń, wykonanym w oparciu o warunki wydane 

przez Miejskiego Architekta Zieleni UM w Lublinie i uzgodnionym z właścicielem nieruchomości. 

4. proszę o podanie pełnego zakresu prac: ilości projektów do wykonania, wielkości obszaru do 

projektowania; 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego postepowania przewiduje zlecenie ok 15-20 „Projektów 

nasadzeń rekompensacyjnych”. Ponieważ inwentaryzacje dendrologiczne dla tych zadań nie zostały 

dotychczas zlecone, Zamawiający nie może podać wielkości obszaru do projektowania   

5. czy wynagrodzenie płatne jest w systemie miesięcznym czy po zakończeniu trwania czasu objętego 

umową? 

Odpowiedź: 

http://www.lpec.pl/


 

Zamawiający informuje, że zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SWZ wynagrodzenie 

płatne jest 30 dni od złożenia faktury, po przyjęciu projektu przez Zamawiającego. 

 

W związku z powyższymi zapytaniami wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert oraz umożliwienie 

złożenia oferty drogą elektroniczną. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na składanie oferty drogą elektroniczną. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z wnioskiem Wykonawcy zmianie ulega podany w SWZ 

termin składania i otwarcia ofert który podano: 

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 29.01.201r. do godz. 10:00. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin w dniu 
29.01.2019r. o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej - parter. 

 

a powinno być: 

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 01.02.2019r. do godz. 10:00. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A., ul. Puławska 28, 20-822 Lublin w dniu 
01.02.2019r. o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej - parter. 

 

 

Powyższe zmiany i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ ww. postępowania (znak 

sprawy: NZ5-3113-2-03/2019) oraz są wiążące. Należy je uwzględnić przygotowując ofertę. Pozostałe 

zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 
 


