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FG/GK/75/2022        

14 lutego 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.: „Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych 

przyłączy ciepłowniczych oraz kanalizacji teletechnicznej  w rejonie 

ulic Heyki, Celnej i Energetyków w Szczecinie”. 

 

Rodzaj zamówienia: prace projektowe. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonaniu projektów budowlano-

wykonawczych przyłącza ciepłowniczego i kanalizacji teletechnicznej ze 

światłowodem wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla budowy 

sieci cieplnej 2xDn300, 2xDn250mm, 2xDn150mm, na terenie Kępy 

Parnickiej w Szczecinie zgodnie z załączonym PFU: 

a) wykonanie projektów budowlano-wykonawczych budowy niskotem-

peraturowej sieci cieplnej, komorę nadziemną i uzyskać pozwolenie 

na budowę; 

b) opracowanie i dostarczenie przedmiaru robót oraz kosztorysów inwe-

storskich na roboty budowlane; 

c)  wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych; 

d) uzyskanie wszelkich wymagań:  pozwolenia, uzgodnienia i opinie, 

warunki techniczne, których obowiązek posiadania wynika z 
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obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do realizacji robót bu-

dowlanych; 

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

f) wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni ( o ile będzie wyma-

gany); 

g) pełnienie nadzoru autorskiego w ilości 3 pobytów na budowie. 

        

2. Wzdłuż projektowanej sieci ciepłowniczej należy zaprojektować kana-

lizację teletechniczną ze światłowodem. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami SWZ i PFU, 

na podstawie mapki terenu i wydanych przez SEC Sp. z o.o. Warunków 

Przyłączenia Węzłów Cieplnych Do Sieci Ciepłowniczych nr TE/TEU-

1318/DS/2021. 

Uwaga: Koncepcja usytuowania przyłączy ciepłowniczych oraz dostawy 

ciepła wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym (dział NEU) do-

konanego przed przystąpieniem do prac projektowych. 

2. Termin realizacji całego zadania to 12 miesięcy od podpisania umowy  

Płatności i terminy będą podzielone na 3 etapy: 

- Etap I – po uzyskaniu decyzji środowiskowej – 20% kwoty umowy. 

Przewidywany czas na wykonanie danego etapu – 5 miesięcy. 

- Etap II – po uzyskaniu pozwolenia na budowę – 40% kwoty umowy. 

Przewidywany czas na wykonanie danego etapu – 5 miesięcy. 

 - Etap III – po przekazaniu dokumentacji – projektu technicznego  – 40% 

kwoty umowy. Przewidywany czas na wykonanie danego etapu – 2 

miesiące. 

3. Pisemne oferty cenowe na formularzu ofertowym z załącznikami na-

leży przesłać w terminie do dnia 22.02.2022 r. do godz. 1000 na adres e-

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

W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę 

Zamawiającego. 

4. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres e-

mail: grazyna.krasowska@sec.com.pl. 
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5.  Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Adam Usielski 

tel. (91) 45 09 932; 

6.  SEC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wyko-

nawcy oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 

 

 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu  

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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