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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.: „Rozdzielenie węzła grupowego ul. Nieduża 16 budowa przyłączy i TK+Ś etap I ”.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne.
1. Przedmiotem zamówienia w ramach rozdzielenia węzła grupowego ul.
Nieduża 16 etap I obejmuje wykonanie: przyłączy preizolowanych do budynków mieszkalnych ul. Niemcewicza 24B, Boguchwały 1B, Niedużej 16,
Niedużej 22, Niedużej 28, Niedużej 36;
Etap I podzielony jest na dwa zadania:
- zadanie 1

- przyłącza preizolowane do budynków Niemcewicza 24B,

Boguchwały 1B, Nieduża 16, Nieduża 22:
2xDn80/180 – 23.2m; 2xDn65/160 – 90,5m; 2xDn50/140 – 91,5,0m;
2xDn32/125 – 17,0m. W pomieszczeniu garaży 2xDN65 w izolacji z wełny
mineralnej w płaszczu z blachy FeZn.- 17,4m. W pomieszczeniach węzłów 2xDn50 i 2xDn32 w izolacji z wełny mineralnej w płaszczu z PCV –
8,0m.
- zadanie 2 - przyłącza preizolowane do budynku Nieduża 28, Nieduża 36:
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2xDn50/140 – 46,5m, 2xDn40/125 – 4,8m,. W pomieszczeniach węzłów
2xDn50 w izolacji z wełny mineralnej w płaszczu z PCV – 4,0m.
2. wykonanie kanalizacji teletechnicznej z rur 2xHDPE40 długości 240m dla
zadania 1 i długości 52m dla zadania 2. Do kanalizacji teletechnicznej należy wprowadzić kabel światłowodowy,
Kanalizację teletechniczną należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Materiały do wykonania kanalizacji i kabel światłowodowy dostarcza wykonawca. Wykonawca opracowuje projekt wprowadzenia
i uruchomienia kabla światłowodowego, który uzgadnia z SEC.
3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi
projektami budowlanymi, organizacją ruchu zawartymi w nich rozwiązaniami, oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4. Materiały preizolowane zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały
Wykonawca.
Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: P.B
oraz SIWZ.
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 09.10.2020r.
6. Pisemne oferty cenowe na formularzu ofertowym z załącznikami należy
przesłać w terminie do dnia 31.08.2020 r. do godz. 1000 na adres e-mail:
grazyna.krasowska@sec.com.pl.
W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę
Zamawiającego.
7.

Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Artur Krawczyk tel. 603 914 812.

8.

SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy
oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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