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Zgorzelec, dnia 08.11.2021 r. 
 
 
 

 
ZAPROSZENIE DO PRZETARGU 

 
SEC Zgorzelec Spółka z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu, ul. Groszowa 1 

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego  

na wykonanie zadania pn.: „Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia wraz z przyłączeniem do stacji gazowej  

redukcyjno - pomiarowej przy ul. Groszowej w Zgorzelcu”. 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę sieci gazowej 

średniego ciśnienia wraz z przyłączeniem do stacji gazowej 

redukcyjno – pomiarowej przy ul. Groszowej w Zgorzelcu,  

w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz uzyskaniem niezbędnych 

zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji 

administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek  

ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów 

prawa. 

Przyłączenie obejmuje budowę: 

1) gazociągu o parametrach: ciśnienie – średnie,  

materiał – PE 100 RC SDR 11 typ 2, średnica – 315 mm,  

długość – 1 470 m, 

2) przyłącza o parametrach: ciśnienie – średnie,  

materiał – PE 100 RC SDR 11 typ 2, średnica – 160 mm, 

długość – 130 m, liczba przyłączy – 1 szt, 

3) stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej o maksymalnej 

godzinowej przepustowości 1 250 m3. 
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2. Koszty wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia 

zabezpiecza w całości Wykonawca. 

3. Termin budowy sieci gazowej średniego ciśnienia  

wraz z przyłączeniem do stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej 

przy ul. Groszowej w Zgorzelcu oraz  odbiorem końcowym  

i uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

do dnia 30.09.2022 r. 

4. Pisemne oferty cenowe należy złożyć w terminie do dnia 

08.12.2021 r. do godz. 1200  w siedzibie SEC Zgorzelec,  

ul. Groszowa 1, 59-900 Zgorzelec, Sekretariat. 

5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz.1230 

w siedzibie SEC Zgorzelec w sali konferencyjno - szkoleniowej  

(I piętro).  

6. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:      

a) w sprawach technicznych przetargu: Kazimierz Bartków.  

tel. + 48 45 77 55001 wew. 451,e-mail: bartkow@zpec.com.pl 

b) w sprawach formalnych przetargu: Dorota Szczygielska  

tel. + 48 45 77 55001 wew. 410, 

e-mail: szczygielska@zpec.com.pl . 

7. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc 

na adres e-mail: bartkow@zpec.com.pl. 

8. SEC Zgorzelec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo  

do unieważnienia przetargu w przypadku braku co najmniej  

3 (trzech) ofert spełniających wymagania SIWZ. 

9. SEC Zgorzelec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego 

wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu 

bez podania przyczyny. 

 
 
 
 
 
 

                  
____________________                ____________________ 
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