
 

 

Nr sprawy: NZ5-3113-2-69/2019                                                                            Lublin, dn. 15.03.2019 r. 

 

Przedmiot zamówienia: 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 r. oraz w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – Działanie 
1.5. „Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu” dla projektu pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie 
miasta Lublin”. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 13.03.2019 r. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka/Przetargi 
→ Przetargi/ pod nr sprawy: NZ5-3113-2-69/2019.. 
Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego, o którym mowa w § 43 w związku § 2 ust.2 pkt.c) 
Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Lublinie 
współfinansowanych ze środków europejskich w ramach realizacji projektu współfinansowanego z POIiŚ. 

  

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z UDZIELONYMI ODPOWIEDZIAMI  

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

14.03.2019 r. (L.dz. 1304/19) 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 14.03.2019 r. (1304/19) 

Dzień dobry, 

mam pytania odnośnie treści zapytania: 

1. Ile operatów przewiduje się do wykonania w ciągu 12 miesięcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że będzie to około 11 operatów, przy czym Zamawiający zastrzega, że może być ich 

więcej lub mniej. 

2. Jaką powierzchnię czy też długość prac ziemnych, na których rosną rośliny do zinwentaryzowania 

przewiduje Zamawiający do realizacji na okres związania umową? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie udzieli odpowiedzi na to pytanie, gdyż nie dokonano wizji wszystkich zadań a 

oprócz tego zdarzają się zadania związane z usuwaniem awarii czy nagłymi remontami. 

3. Jaką powierzchnię lub liczbę roślin należy szacować dla 1 operatu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że większość operatów będzie zawierać w granicach 30 do 60 drzew 

4. Czy teren objęty opracowaniem znajduje się tylko w granicach miasta Lublin? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że teren objęty opracowaniem znajduje się tylko w granicach miasta Lublin. 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ ww. postępowania (znak sprawy: NZ5-

3113-2-69/2019) oraz są wiążące. Należy je uwzględnić przygotowując ofertę. Pozostałe zapisy SWZ nie 

ulegają zmianie. 
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