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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.: „Modernizacja węzła cieplnego ul. Jasna 80 w Szczecinie”.
Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1 wykonanie węzła cieplnego przy ul. Jasnej 80 o mocy:
- dla obiegu centralnego ogrzewania wynosi Qco= 300kW,
- dla obiegu ciepłej wody użytkowej wynosi QCWmax=160Kw, QCWśr=60kW.
1.2 montaż licznika głównego;
1.3 montaż urządzeń pomiarowo – rozliczeniowych;
1.4 demontaż starego węzła cieplnego.
Ważne informacja:
W 2020 roku dokonano zmianę sposobu włączenia się przyłączem cieplnym w instalację węzła cieplnego względem przyjętego w pierwotnej wersji
Projektu Budowlanego węzła. Na rysunku pn.: „Rys.1.1-Bud. ul. Jasna 80”
wskazano miejsce wejścia do budynku nowym przyłączem cieplnym. W
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związku z powyższym zaleca się wykonanie wizji lokalnej w pomieszczeniu
węzła przed złożeniem oferty na roboty budowlane.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi
projektami budowlanymi węzła cieplnego, zawartymi w nich rozwiązaniami, oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3.

Urządzenia na węzeł zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały
Wykonawca.
Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: P.B
oraz SIWZ.
Materiał -urządzenia na węzeł dostępne na magazynie po 15 sierpnia br.

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 24.09.2021 r.
5. Mailowe oferty cenowe na formularzu ofertowym z załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 29.07.2021 r. do godz. 1000 na adres
e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl.
W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę
Zamawiającego.
6. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres
e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl.
7. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:
Tomasz Kłodawski tel. 693 929 331.
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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