FG/MK/348/2021
29 lipca 2021 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 i przyłączy do budynków przy
ul. Krzywoustego 21, 23 oraz Piastów 14, 16 w Szczecinie”.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci i przyłącza do
budynków przy ul. Krzywoustego 21, 23 oraz Piastów 14, 16 od punktu
C7 do C31 o średnicach:
- Dn 80 – 180mb
- Dn 65 – 27mb
- D 40 – 8,5mb
- Dn 50 – 5mb
Roboty na terenie działki nr 36 obręb 2157 (teren WOMP) mogą trwać
tylko 6 dni wliczając to sobotę i niedzielę. Dodatkowo w ramach zlecenia należy uwzględnić opłatę za całodzienne parkowanie 12 samochodów w strefie płatnego parkowania (za jeden dzień), a także odtworzenie nawierzchni obok wykonywanych prac na terenie WOMP poprzez
załatanie dziur w nawierzchni działki nr 36. Przywrócenia działki nr 36
do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, z uwzględnieniem
posadowionej infrastruktury, w szczególności odtworzenia zniszczonej
lub uszkodzonej nawierzchni.
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,
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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.
4. Termin wykonania prac na terenie WOMP do dnia 31.08.2021 r.
Termin wykonania całości zadania do dnia 30.09.2021 r.
5. Ofertę w postaci elektronicznej należy przesłać do dnia 09.08.2021 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: Adam Usielski, tel. 91 450 99 32; adres email: adam.usielski@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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