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FG/PZ/430/2020        

02 września 2020 r. 

 

 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 

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

Zbożowa 4, 70-653 Szczecin zaprasza do udziału w postępowaniu prowa-

dzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Ko-

deksu Cywilnego na zadanie pn.:  

 

„Projekt i Budowa Układu podmieszania i obniżenia temperatury 

na odrzucie od komory R17 w kierunku ulicy Łubinowej i  

Pomorskiej w Szczecinie”. 

 

Rodzaj zamówienia: roboty projektowo-budowlane. 

 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego wykonaw-

czego, dostarczenie urządzeń oraz zabudowa podziemna układu podmie-

szania celem obniżenia temperatury na odrzucie od istniejącej komory R17 

przy ul. Przelotowej w Szczecinie w kierunku ulicy Łubinowej i Pomorskiej 

w Szczecinie. 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy: 

1. Zaprojektować układ podmieszania celem obniżenia temperatury 
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wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

2. Dostarczyć urządzenia w postaci rozwiązania gotowego do mon-

tażu w zabudowie podziemnej, 

3. Wykonać zabudowę podziemną układu podmieszania i obniżenia 

temperatury w postaci prefabrykowanej komory ciepłowniczej o wymia-

rach ok.2,5mx6m  na dz. nr 89 obręb 4071 (dr,własność ZDITM) – Za-

łącznik nr 2, 

4. Włączyć układ podmieszania i obniżenia temperatury poprzez 

wcinkę na gorąco do istniejącej sieci ciepłowniczej (bez potrzeby 

opróżniania sieci), 

5. Uruchomić układ podmieszania, 

6. Zapewnić nadzór kierownika budowy dla branży sanitarnej dyspo-

nującego odpowiednimi  uprawnieniami, 

7. Opracować instrukcję obsługi stacji podmieszania wraz z przeszko-

leniem obsługi SEC, 

8. Zapewnić opiekę serwisową stacji podmieszania w okresie gwaran-

cji (24 miesiące), 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania 

obiektu i jego prawidłowej i zgodnej z wymaganiami prawa eksploatacji. 

Obiekt musi spełniać wszystkie wymagania w zakresie bhp, p.poż, ochrony 

środowiska, dozoru technicznego i innych przepisów obowiązujących w 

czasie oddawania do eksploatacji. 

Uwaga: 

1) Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazane jest przepro-

wadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę i zapoznanie się z rze-

czywistymi warunkami panującymi w miejscu, w których przewi-

dziano budowę układu podmieszania. Przeprowadzenie wizji lo-

kalnej jak i rezygnacja z możliwości jej przeprowadzenia przez 

Wykonawcę wyklucza ewentualne późniejsze powoływanie się 
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na niewiedzę, brak informacji lub inne czynniki utrudniające re-

alizację zamówienia oraz związane z tym roszczenia finansowe 

względem Zamawiającego z tego tytułu, 

 

2.  Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z zawartymi w 

nich rozwiązaniami, oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Istot-

nych Warunków Zamówienia i w Programie Funkcjonalno-Użytko-

wym. 

3. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

a) 22 tygodnie na wykonanie całego zadania od dnia podpi-

sania umowy w tym: 

• 16 tygodni na projekt i uzgodnienia, 

• 6 tygodni na wykonawstwo. 

5.  Oferty cenowe w formie elektronicznej należy złożyć w terminie do 

dnia 16.09.2020r. do godz. 1315 na adres e-mail:  

paulina.zawistowska@sec.com.pl. W formie papierowej dokumenty 

będzie można przesłać w późniejszym terminie na prośbę Zamawia-

jącego. 

6.  Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1330 w siedzibie 

SEC Sp. z o.o. przy ul. Zbożowej 4, 70-653 w Szczecinie. 

 

7. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, 

w tym SIWZ, można otrzymać w wersji:  

− elektronicznej, na wniosek Wykonawcy po wcześniejszym skierowa-

niu zapytania na wskazany adres e-mail:  

paulina.zawistowska@sec.com.pl. 

 

8.   Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

− informacje techniczne: Marta Sołtys tel.  91 45 09 950,  

mailto:paulina.zawistowska@sec.com.pl
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603 914 842, e-mail: marta.soltys@sec.com.pl   

− informacje merytoryczne: Paulina Zawistowska tel. 91 45 09 853, 

663 490 093, e-mail: paulina.zawistowska@sec.com.pl   

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu 

w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania 

SIWZ. 

 

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

nawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przy-

czyny. 

 

 

 

 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu Zaopatrzenia 

i Logistyki, z up. 
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