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FG/GK/155/2022        

30 marca 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.: „ Budowa przyłącza i KT i węzłów, ul. Królewskiego – 

etap IV bud. B6, B7 w Szczecinie”. 

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie IV etapu zadania dla 

budowanych budynków mieszkalnych Modehpolmo przy ul  Królewskiego  

w Szczecinie: 

1.1  przyłącza ciepłowniczego na odcinku C20.3-C20.6  

Zakres robót obejmuje wykonanie przyłącza  preizolowanego z rur typu 

Twin: 2xDn40/160 długości 49 m. 

 

Prace należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. 

Włączenia należy wykonać w  punkcie C20.3 (trójnik) od istniejącego 

przyłącza do pomieszczeń węzłów w budynkach B6 i B7. 
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1.2 wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż przyłącza ciepłowniczego 

na odcinku C20.3-C20,6. Kanalizacje teletechniczne należy wykonać zgod-

nie z wykonanym projektem budowlanym. Budowę kanalizacji etapu IV na-

leży rozpocząć w punkcie t90 od istniejącej studni SKR-1 i zakończyć w 

pomieszczeniach węzłów w budynków B6, B7. Całkowita długość wynosi 

ok. 50 m. 

  Materiały na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego dostarcza  

   wykonawca. 

  W kanalizacji teletechnicznej nie umieszczamy kabla światłowodowego 

1.3 węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku B6 o mocy 120 kW.  

   Materiały zgodnie z zestawieniem z dokumentacji projektowej dostarcza 

SEC. Dostawie urządzeń i wykonawstwu nie podlega zakres opisany w 

projekcie jako instalacja wewnętrzna; 

1.4 węzła węzła cieplnego jednofunkcyjnego w budynku B7 o mocy 120 

kW. Materiały zgodnie z zestawieniem z dokumentacji projektowej dostar-

cza SEC. Dostawie urządzeń i wykonawstwu nie podlega zakres opisany 

w projekcie jako instalacja wewnętrzna 

Uwaga - dokumentacja projektowa na węzły cieplne jest taka sama dla 

węzłów B6 i B7 i opisana jako „węzeł cieplny budynek B” 

2.  Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi 

projektami budowlanymi przyłącza ciepłowniczego, KT oraz węzła ciepl-

nego, zawartymi w nich rozwiązaniami, oraz wymogami określonymi w 

Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

  3. Materiały preizolowane, oraz urządzenia na węzły zabezpiecza Zama-

wiający pozostałe materiały Wykonawca. 

        Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: P.B 

oraz SWZ. 

4.  Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:  

a. przyłącze ciepłownicze i KT: do dnia 9.05.2022r. 

b. węzły cieplne B6 i B7: do dnia 30.09.2022 r. 
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5. Pisemne oferty cenowe na formularzu ofertowym z załącznikami na-

leży przesłać w terminie do dnia 6.04.2022 r. do godz. 1000 na adres e-

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

W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę 

Zamawiającego.  

6. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres  

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

7.  Osoby do kontaktów z Zamawiającym: Artur Krawczyk tel. 603 914 812. 

8.  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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