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FG/GK/332/2020        

1 lipca 2020 r. 

 
 
 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 

 

Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie,  

ul. Zbożowa 4, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego 

na zadanie pn.: 

„Budowa węzła cieplnego przy ul. Rydla 6 w Szczecinie”. 

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. 

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę węzła cieplnego w Szkole 

Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla 6  w Szczecinie: 

Zapotrzebowanie na moc cieplną węzła wynosi: 

- dla obiegu centralnego ogrzewania QCO=974kW, 

- dla obiegu ciepła technologicznego QCT=84kW, 

- dla obiegu ciepłej wody użytkowej QCW=155kW. 

W zakresie przedmiotu zamówienia jest również: 

• demontaż starego węzła cieplnego (branża sanitarna i elek-

tryczna). 

• wykonanie tymczasowego zasilania urządzeń węzła cieplnego. 
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2.  Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi 

projektami budowlanymi  węzła cieplnego, zawartymi w nich rozwiąza-

niami, oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

  3.  Urządzenia na węzeł zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały 

Wykonawca. 

        Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: P.B 

oraz SIWZ. 

4. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia: 

a. demontaż istniejącego węzła cieplnego poza urządzeniami i rura-

rzem, służącymi do zasilania obiektu w ciepłą wodę użytkową: 

 do 24 lipca 2020 roku, 

b. demontaż starej rozdzielnicy i wykonanie tymczasowego zasilania 

węzła cieplnego: do 24 lipca 2020 roku, 

c.  demontaż starych urządzeń i rurarzu, służących do zasilania 

obiektu w ciepłą wodę użytkową i uruchomienie obiegu ciepłej wody 

w nowym węźle: do 10 sierpnia 2020 roku, 

d. zakończenie budowy nowego węzła cieplnego: do dnia 24 sierpnia 

2020 roku, 

e.  uruchomienie nowego węzła cieplnego: do 31 sierpnia 2020 roku. 

5. Pisemne oferty cenowe na formularzu ofertowym z załącznikami na-

leży przesłać w terminie do dnia 08.07.2020 r. do godz. 1000 na adres 

e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl. 

W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę 

Zamawiającego.  

6. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres  

e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl. 

7.  Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Tomasz Kłodawski tel. (91) 45 09 

948 . 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w 

przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ. 
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9.  SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wyko-

nawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu 

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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