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FG/GK/146/2022        

24 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 przyłączy do budynku 1 i 2 przy ul. Twardow-

skiego 18 w Szczecinie”. 

 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. 

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przyłączy ciepłowniczych 

do budynków 1 i 2 przy ul. Twardowskiego 18 : 

- od punktu C1 do B1 o średnicy Dn 65  długości około 136 m; 

- od punktu B1 do B9a o średnicy Dn 50 i długości około 67 m; 

- od punktu B1 do C15a o średnicy Dn 50 i długości około 69 m; 

oraz budowie kanalizacji teletechnicznej bez światłowodu wzdłuż 

przyłączy w oparciu o załączone projekty. Dla kanalizacji teletechnicznej 

materiały powinien zakupić Wykonawca.  

2.  Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi 

projektami budowlanymi przyłącza ciepłowniczego i KT zawartymi w 

nich rozwiązaniami, oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warun-

ków Zamówienia. 
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  3. Materiały preizolowane zabezpiecza Zamawiający pozostałe mate-

riały Wykonawca. 

        Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: P.B 

oraz SWZ. 

4. Oczekiwany termin realizacji przedmiotu zamówienia: możliwy realny 

jak najszybszy (przewidywany termin dostawy materiałów to 16 tydzień 

2022 r.) 

5. Mailowe oferty cenowe na formularzu ofertowym z załącznikami na-

leży przesłać w terminie do dnia 30.03.2022 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: A. Usielski Tel.: 91 4509 932 

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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