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29 września 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 przyłącza, KT + Ś i węzła w budynku
Modehpolmo przy ul. Królewskiego – etap II, cz. 1, bud. A5 w Szczecinie”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłącza ciepłowniczego
do budynku A5. Zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza
preizolowanego z rur typu Twin: Dn40 (Dz48,3+48,3/160) długości
65 m. Kanalizacji teletechnicznej wzdłuż przyłącza ciepłowniczego do
budynku A5. Kanalizacje teletechniczne należy wykonać zgodnie
z wykonanym projektem budowlanym. Miejscem włączenie jest
kanalizacja kablowa (istniejąca). Materiały na wykonanie przyłącza
telekomunikacyjnego dostarcza wykonawca. Węzła jednofunkcyjnego o
mocy 180 kW zgodnie z projektem budowlanym.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z SIWZ, zasadami
„Ogólnych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na
rzecz SEC Sp. z o.o.”, Wytycznymi Środowiskowymi dla Dostawców,
oraz warunkami technicznymi wynikającymi z funkcji, jaką ma spełniać
przedmiot zamówienia.
3. Pozostałe materiały oraz sprzęt niezbędne do wykonania całości zadania zabezpiecza w całości Wykonawca.
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4. Termin zakończenia budowy sieci ciepłowniczych i kanalizacji teletechnicznej do dnia 10.11.2020 roku, termin zakończenia budowy węzła
cieplnego do dnia 30.11.2020 roku.
5. Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 12.10.2020 r.
do godz. 1400 na adres e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl.
W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę
Zamawiającego.
6. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym:
a) Informacje techniczne: Artur Krawczyk, tel. 603914812; adres e-mail:
artur.krawczyk@sec.com.pl.
b) Informacje merytoryczne: Magdalena Kielesińska, tel. 91 45 09 860,
e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl.
7. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym SIWZ,
można otrzymać w wersji elektronicznej, na wniosek Wykonawcy po
wcześniejszym skierowaniu zapytania na wskazany adres e-mail:
magdalena.kielesinska@sec.com.pl.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu
w przypadku 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.
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