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FG/GK/465/2021        

20 września 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.:  „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kana-

lizacji teletechnicznej wraz ze światłowodem w relacji komora A14-

przepompownia P2 oraz Przelotowa/Lniana – Przelotowa/Ziemnia-

czana”. 

Rodzaj zamówienia: prace projektowe, zakup i dostawa materiałów, ro-

boty budowlano – montażowe. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:   

1.1 wykonania dokumentacji projektowej oraz budowy kanalizacji teletech-

nicznej wraz ze światłowodem dla następujących relacji: 

• Komora A14 (istniejąca studnia SKR-1) – Przepompownia P2; 

• Przelotowa/Lniana (istniejąca studnia SKR-1 S2) – Przelotowa/Ziem-

niaczana (istniejąca studnia SKR-1 S4); 

1.2 wykonanie projektu organizacji ruchu (o ile będzie wymagany); 

1.3 wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni ( o ile będzie wyma-

gany); 

1.4 uzyskanie koniecznych zgód i decyzji wymaganych prawem w zakre-

sie zamówienia. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SIWZ z załączni-

kami. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 6 miesięcy od dnia 

podpisania umowy. 

3. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym 

SIWZ, można otrzymać w wersji elektronicznej, na wniosek Wyko-

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

mailto:grazyna.krasowska@sec.com.pl


 

Strona 2 z 2 

4. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

– w sprawach merytorycznych – Grażyna Krasowska , tel. 91 45 09 854,  

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

– w sprawach technicznych: – Tomasz Woźny tel. (91) 45 09 939,  

    e-mail: tomasz.wozny@sec.com.pl        

6.  Ofertę cenową w formie elektronicznej na Formularzu oferty cenowej na-

leży złożyć w terminie do dnia 7.10.2021 r do godz. 1000 na adres e-mail: 

grazyna.krasowska@sec.com.pl 

Ofertę w formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na 

prośbę Zamawiającego.  

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w przy-

padku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SIWZ. 

8. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dostawcy 

oraz prawo do unieważnienia postępowania przetargowego bez podania 

przyczyn. 

 

 
Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu  

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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