FG/GK/02/2022
11 stycznia 2022 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.:
„Demontaż sieci napowietrznej na terenie Międzyodrza”.

Rodzaj zamówienia: prace demontażowe ; projektowe.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1 demontaż napowietrznej sieci ciepłowniczej wraz z podporami na terenie Międzyodrza.
Roboty demontażowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że cześć prac demontażowych dla sieci napowietrznych zostanie wykonana w ramach innego zlecenia / umowy do
SWZ dodano dokument z wyróżnieniem zakresu, który będzie wyłączony z
przedmiotowego postępowania. Sieci niepodlegające wycenie oznaczono
kolorem pomarańczowym. Roboty budowlane w ramach demontażu sieci
napowietrznej należy prowadzić w koordynacji z realizowanym przez
spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie pn.: „Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza w Szczecinie”
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Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w obecności
przedstawiciela Zamawiającego.
1.2 wykonanie projektu organizacji ruchu (o ile będzie wymagany);
1.3 wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni ( o ile będzie wymagany);
1.4 uzyskanie koniecznych zgód i decyzji wymaganych prawem w zakresie
zamówienia.
2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i zawartymi w nich rozwiązaniami, oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca zabezpiecza w całości usługi niezbędne do wykonania zadania w tym utylizację powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do końca maja 2022 roku.
5. Pisemne oferty cenowe na formularzu ofertowym z załącznikami należy przesłać w terminie do dnia 19.01.2022 r. do godz. 1000 na adres email: 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. (91) 45 09 948 ; 693 929 331;
8. SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Grzegorz Opaluch
Dyrektor Działu
Zaopatrzenia i Logistyki, z up.
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