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15 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 przyłączy, węzłów dla części mieszkalnej  

i usługowej, KT+Ś przy ul. Bronowickiej 25a w Szczecinie”. 

  

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. 

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 

1.1 wykonanie sieci przyłącza ciepłowniczego: 

- od punktu C1a do C24a o średnicy Dn 150 i długości około 137 m 

- od punktu C24a do C27a o średnicy Dn 100 i długości około 34 m 

- od punktu C27a do C27.2a o średnicy Dn 40 i długości około 9 m 

- od punktu C27a do C28a o średnicy Dn 100 i długości około 36 m 

- od punktu C28a do C32a o średnicy Dn 65 i długości około 37 m 

 
1.2 wykonanie kanalizacji teletechnicznej wraz ze światłowodem wzdłuż 

ww. sieci w oparciu o załączone projekty budowlane. Materiały dla ka-

nalizacji teletechnicznej i kabel światłowodowy powinien zakupić 



 

Strona 2 z 3 

Wykonawca. Dodatkowo dla ułożenia światłowodu Wykonawca opra-

cuje projekt i uzgodni go w SEC. 

1.3 wykonanie węzłów cieplnych w budynku Bronowicka 25a dla części 

mieszkalnej oraz dla części usługowej z basenem  w oparciu o załą-

czoną dokumentację węzłów.   

• Parametry węzła budynku mieszkalnym : 

         Qco= 510,00kW 

           Qc.w.u. max= 390 kW 

           Zasilanie elektryczne: jednofazowe 

• Parametry węzła budynku dla części usługowej i basenowej : 

           Qco = 73kW 

           Qcwu max = 71kW 

           Qwent= 46kW 

           Qtech= 45kW 

           Zasilanie elektryczne: jednofazowe 

2.  Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi 

projektami budowlanymi przyłącza ciepłowniczego, węzłów cieplnych, 

kanalizacji teletechnicznej, zawartymi w nich rozwiązaniami, oraz wy-

mogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

  3. Materiały preizolowane, oraz urządzenia na węzły zabezpiecza Za-

mawiający, pozostałe materiały w tym materiały dla kanalizacji tele-

technicznej i kabel światłowodowy powinien zakupić Wykonawca. 

        Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:  

P.B oraz SIWZ. 

4. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

a. Sieć przyłącza ciepłowniczego + kanalizacja teletechniczna wraz ze 

światłowodem – 18.11.2020 r.; 

b. węzeł cieplny cz. usługowa i basenowa: 18.11.2020 

c. węzeł cieplny budynek mieszkalny: 18.11.2020 

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

leży przesłać w terminie do dnia 24.09.2020 r. do godz. 1000 na adres 

e-mail: magdalena.runowicz@sec.com.pl. 

mailto:magdalena.runowicz@sec.com.pl
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6. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres  

e-mail: magdalena.runowicz@sec.com.pl. 

7.  Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

a) w sprawach technicznych: Adam Usielski -  tel. 693 929 323, 

b) w sprawach merytorycznych: Magdalena Runowicz,   

tel. 91 450 98 61. 

8.  SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wyko-

nawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu  

  w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sporządziła: 

Magdalena Runowicz 

 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu 

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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