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FG/GK/380/2021        

11 sierpnia 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.: „Rozbudowa węzłów cieplnych o moduły c.w.u. ul. 

Grodzka 32  oraz ul. Unisławy 18 w Szczecinie”. 

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. 

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje:  rozbudowę dwóch jednofunkcyj-

nych węzłów cieplnych w istniejących budynkach przy ul. Grodzkiej 32-

34,  ul. Unisławy 16-18, polegająca na wybudowaniu modułów pod-

grzewu ciepłej wody na podstawie projektów budowlanych: 

a. moduł cwu ul. Grodzka 32 zgodnie z wydanymi warunkami 

Qcwmax=43,3 kW, Qcwu.śr=10,7 kW. 

b. moduł cwu ul. Unisławy 19 zgodnie z wydanymi warunkami 

Qcwmax=98,5 kW, Qcwu.śr=31,6 kW. 

2. Montaż urządzeń pomiarowo-rozliczeniowe.  

Uwaga  –wykonawca modułów zamontuje tymczasowo wstawki w 

miejsce wodomierzy wody zimnej gdyby dostawa wodomierzy na-

stąpiła przed uruchomieniem modułów. Zamontowanie wodomierzy 

nastąpi po ich dostawie w terminie późniejszym. 

3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi 

projektami  węzłów cieplnych, zawartymi w nich rozwiązaniami, oraz wy-

mogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4.  Urządzenia na węzeł zabezpiecza Zamawiający pozostałe materiały 

Wykonawca. 

        Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: P.B 

oraz SIWZ. 



 

Strona 2 z 2 

5.   Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 15.09.2021 r. 

6. Oferty cenowe na formularzu ofertowym z załącznikami należy prze-

słać w postaci elektronicznej w terminie do dnia 17.07.2021 r. do godz. 

1030 na adres e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl. 

W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę 

Zamawiającego.  

7. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres  

e-mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl. 

8.  Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Artur Krawczyk tel. 603914812. 

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 przyczyny. 

 

 

 
 

 

 

 

Grzegorz  Nowak 

Dyrektor Pionu Finansowego,  

z up. 
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