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ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 

Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą przy  ul. Zbożo-

wej 4, 70-653 Szczecin zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu Cy-

wilnego na zadanie pn. „Dostawa chemikaliów na potrzeby pracy stacji 

uzdatniania wody w Ciepłowni Rejonowej „Marlicza” przy ul. Marlicza 

27 w Szczecinie”. 

I. Przedmiot przetargu 

Przedmiotem przetargu jest dostawa poniżej wymienionych chemika-

liów (realizowana cyklicznie partiami w ciągu roku) w przybliżonej ilo-

ści: 

• kwas solny o stężeniu ok. 33% - ok. 300 Mg/rok 

• wodorotlenek sodowy o stężeniu ok. 50% - ok. 200 Mg/rok 

Podane ilości chemikaliów mogą ulec zmianie w zależności od spo-

sobu i wydajności pracy instalacji Zamawiającego. 

II. Warunki realizacji dostaw: 

1. Dostawy będą realizowane cyklicznie przez cały rok od 1.11.2020r. 

do 31.10.2020r., przeciętnie w odstępach od 3 do 6 tygodni. Miej-

scem dostawy jest Ciepłownia Rejonowa „Marlicza” przy ul. Marli-

cza 27 w Szczecinie. 
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2. Ze względu na warunki eksploatacyjne wielkości jednorazowej do-

stawy będzie wynosić: kwas solny – 15,0-20,0 Mg, wodorotlenek 

sodowy – 13,0-17,0 Mg. Zamawiana ilość z dokładnością do 0,5 

Mg będzie przed każdą dostawą określana i podawana Dostawcy 

z wyprzedzeniem minimum trzech dni roboczych. 

3. Dostarczany wodorotlenek sodu musi mieć temperaturę poniżej 

40°C, w przeciwnym przypadku nie będzie przyjęty do magazynu 

(warunek bezwzględny). 

4. Przyjęcie chemikaliów na miejscu w ciepłowni będzie realizowane 

w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. Zamawiający dopusz-

cza przyjęcie ich w innych godzinach wyłącznie w sytuacjach o cha-

rakterze awaryjnym. 

5. Rozładunek prowadzony będzie zawsze w obecności i przy udziale 

przeszkolonego pracownika obsługi ciepłowni. 

6. Dostawy chemikaliów mają być realizowane autocysternami wypo-

sażonymi w: 

• nadciśnieniową instalację rozładunku 

• automatyczny zawór odcinający 

• zawór rozładowczy usytuowany z boku cysterny 

• zestaw węży o długości min. 8 m oraz wytrzymałości na ciśnie-

nie min. 4 bar 

7. Instalacja odbiorcza w ciepłowni wyposażona jest w przyłącza typu 

„Eurozłącze 3”. 

8. W ramach współpracy z Zamawiającym Dostawca zobowiązany 

będzie zgodnie z posiadaną wiedzą do wcześniejszego informowa-

nia Zamawiającego o możliwych ewentualnych czasowych proble-

mach z dostępnością na rynku dostarczanych chemikaliów. 
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9. Umowa z Dostawcą zawarta zostanie na okres jednego roku od 

dnia jej podpisania, w trakcie którego będzie obowiązywała stała 

cena dostarczanych chemikaliów. 

10. Osoby do kontaktów ze strony Zamawiającego: 

• w sprawach techniczno-organizacyjnych - Dyr. Tomasz  

Ziółkowski, tel. 609 517 491, tomasz.ziolkowski@sec.com.pl  

• w sprawach przetargu – Paulina Zawistowska tel. 663 490 093 

paulina.zawistowska@sec.com.pl 

11. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać  w siedzibie Za-

mawiającego w Dziale Zaopatrzenia, Paulina Zawistowska tel. 

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

wniosek Wykonawcy mogą być dostarczone w inny sposób dopusz-

czony przez Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w 

przypadku braku co najmniej 3 ofert. 

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

nawcy, indywidualnej negocjacji ceny oraz prawo do unieważnienia 

postępowania bez podania przyczyn. 

III. Oferta winna zawierać: 

1. Cenę za 1kg każdego z dostarczanych chemikaliów. 

2. Warunki płatności 

3. W przypadku cen podanych w EURO płatność w PLN wg obowią-

zującego w NBP średniego kursu EURO z dnia wystawienia faktury. 

IV. Dostawa: Franco Ciepłownia Rejonowa „Marlicza” ul. Marlicza 27, 71-

246 Szczecin. 

V. Ofertę cenową w formie elektronicznej (podpisaną podpisem elek-

tronicznym, bądź skan opatrzony pieczątką „za zgodność z orygina-

łem”) należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2020r. do godz. 1145 na 

adres e-mail: paulina.zawistowska@sec.com.pl  

mailto:tomasz.ziolkowski@sec.com.pl
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W formie papierowej dokumenty będzie można przesłać w później-

szym terminie na prośbę Zamawiającego. 

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 1200 w siedzibie  SEC 

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

VI. O wyborze dostawcy poinformujemy Państwa pisemnie niezwłocznie 

po wyborze. 

 

 

 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu  
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