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FG/MR/418/2020       

26 sierpnia 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 odcinka przyłącza ciepłowniczego do bu-

dynku przy ul. Czackiego w Szczecinie”. 

1. Przedmiot zamówienia polega na budowie odcinka przyłącza od punktu 

C1a do C4a o średnicy Dn 65 i długości około 9 m oraz kanalizacji tele-

technicznej,  w oparciu o załączoną dokumentację projektową przyłącza 

oraz kanalizacji teletechnicznej. Dodatkowo w ramach zadania należy 

zdemontować na terenie szkoły i w budynku sieć cieplną istniejącą zgod-

nie z zapisami Projektu Budowlanego. 

Wykonawca powinien uzgodnić z Dyrektorem szkoły termin demontażu 

sieci cieplnej na terenie szkoły, demontaż musi się odbywać poza godzi-

nami pracy szkoły. 

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi pro-

jektami budowlanymi dla przyłącza ciepłowniczego, kanalizacji teletechn-

ticznej, zawartymi w nich rozwiązaniami, oraz wymogami określonymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

  3. Materiały preizolowane zabezpiecza Zamawiający, pozostałe materiały  

w tym materiały dla kanalizacji teletechnicznej dostarcza Wykonawca. 
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  Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Projekt 

Budowlany oraz SIWZ. 

4. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem końcowym  

      i opracowaniem dokumentacji powykonawczej do dnia 30.09.2020 r. 

  5.  Pisemne oferty cenowe należy przesłać na formularzu ofertowym z za 

       łącznikami w terminie do dnia 2.09.2020 r. do godz. 1400 na adres: 

     magdalena.runowicz@sec.com.pl  

6. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym SIWZ, 

można otrzymać na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym skierowaniu 

zapytania na wskazany adres e-mail: magdalena.runowicz@sec.com.pl 

7. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

− informacje techniczne: Adam Usielski, tel. 693 929 323, email: adam.usiel-

ski@sec.com.pl  

− informacje merytoryczne: Magdalena Runowicz, tel. 91 45 09 861, mag-

dalena.runowicz@sec.com.pl  

 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przy-

padku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ. 

 9. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy 

oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

  

 

 

 

 

Sporządziła: 

Magdalena Runowicz 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu  

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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