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FG/MR/501/2020       

12 października 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 sieci, przyłącza ciepłowniczego + KT przy  

ul. Kredowej (szkoła) w Szczecinie”. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1.1. wykonanie przyłącza preizolowanego z rur typu Twin  

Dn(80+80)/250 długości 249,30m, Dn(65+65)/225 długości 

11,30m. Przyłącza należy wykonać  na podstawie opracowa-

nego projektu budowlanego. 

1.2. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej z rur 2xHDPE40 długość 

trasowa 255m. Kanalizację należy wykonać  na podstawie opra-

cowanego projektu budowlanego. Materiały do wykonania kana-

lizacji teletechnicznej dostarcza Wykonawca. 

1.3. Uwaga –  wykonawstwo sieci i przyłącza podlega koordynacji  

z pracami wykonywanymi przez Wykonawcę drogi. Termin za-

kończenia prac i terminy wykonania poszczególnych odcinków 

zostaną uzgodnione z Wykonawcą drogi. 
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1.4. Wybrany Wykonawca obowiązkowo przed wejściem na budowę 

wykona harmonogram prac i uzgodni z Wykonawcą drogi – har-

monogram podlega uzgodnieniu przez SEC. 

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi 

projektami budowlanymi dla przyłącza ciepłowniczego, kanalizacji te-

letechnicznej, zawartymi w nich rozwiązaniami, oraz wymogami okre-

ślonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Materiały preizolowane zabezpiecza Zamawiający, pozostałe materiały  

w tym materiały dla kanalizacji teletechnicznej dostarcza Wykonawca. 

    Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: Pro-      

jekt Budowlany oraz SIWZ. 

4. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia wraz z odbiorem końcowym  

i opracowaniem dokumentacji powykonawczej do dnia 17.12.2020 r. 

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

łącznikami w terminie do dnia 21.10.2020 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 skierowa-

niu zapytania na wskazany adres e-mail: magdalena.runo-

wicz@sec.com.pl 

7. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

− informacje techniczne: Artur Krawczyki, tel. 603 914 812, email:  

artur.krawczyk@sec.com.pl  

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

magdalena.runowicz@sec.com.pl  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu  

w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ. 
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9. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wyko-

nawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

  

 

 

 

 

Sporządziła: 

Magdalena Runowicz 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu  

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 


		2020-10-13T10:12:54+0200


		2020-10-13T10:15:49+0200




