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FG/MK/444/2021        

13 września 2021 r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 

 

SEC Region Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, zaprasza 

do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczo-

nego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego na wykonanie zadania 

pn.: „Budowa przyłącza do budynków przy ul. Różanej i ul. Sienkiewicza 

w Barlinku”. 

 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przyłączy o parametrach: 

- przyłącze ul. Różna dz.nr. 148/1: przyłącze 2xDz 42,4/110 (2xDn32 mm) 

od istniejącej sieci preizolowanej 2xDz 219,1 /315 mm usytuowanej w 

pasie ul. Różanej w bezpośrednim sąsiedztwie przyłączanego budynku. 

Długość przyłącza L=2,64 m. Inwestor w posiadaniu aktualnej organiza-

cji ruchu.  

- przyłącze ul. Sienkiewicza: przyłącze do budynku Stowarzyszenia Po-

mocy Niepełnosprawnym BRATEK. Przyłącze 2xDz 76,1/160 

(2xDn65mm) / 2xDz 48,3/125 (2xDn40 mm) od istniejącej sieci ciepłow-

niczej zasilającej Szpital Barlinek Sp. z o.o. ul. Szpitalna 10 do budynku 

ul. Sienkiewicza 15. Długość przyłącza 290 mb. 

W oparciu o załączoną dokumentację projektową przyłączy. 

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z SIWZ, zasadami 

„Ogólnych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na rzecz 

SEC Region Sp. z o.o.”, Wytycznymi Środowiskowymi dla Dostawców, 

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. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym SIWZ, 

można otrzymać w wersji elektronicznej, na wniosek Wykonawcy po 
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wcześniejszym skierowaniu zapytania na wskazany adres e-mail:  

magdalena.kielesinska@sec.com.pl. 

5. Termin wykonania przyłącza przy ul. Różanej wraz z dokumentacją po-

wykonawczą do dnia 05.10.2021 r., termin wykonania przyłącza przy  

ul. Sienkiewicza wraz z dokumentacją powykonawczą do dnia 

30.10.2021 r. 

6. Pisemne oferty cenowe należy przesłać w terminie do dnia 21.09.2021 r. 

do godz. 1400 na adres e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl. 

7. W sprawach technicznych osoba do kontaktów: Rafał Wosiek, adres e-

mail: rafal.wosiek@sec.com.pl, tel. 669 983 977. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania  

w przypadku braku co najmniej 3 ofert. 

9. SEC Region Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wy-

konawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 
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