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FG/MK/133/2022        

18 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.: „Wymiana systemu sterowania oraz wizualizacji SCADA 

dla infrastruktury OT Szczecińskiej Energetyki Cieplnej w Szczecinie”. 

 

1. Przedmiotem zamówienia są: wymiana systemu sterowania oraz wizuali-

zacji SCADA dla infrastruktury OT Szczecińskiej Energetyki Cieplnej  

w Szczecinie na oprogramowanie oparte na serwerach Windows dla czte-

rech lokalizacji stacji przetwarzających, tj.: 

a) Ciepłownia Rejonowa Dąbska – ul. Dąbska 36 – gdzie wymagane są 

2 serwery RACK 19” pracujące w redundancji oraz 2 stacje operator-

skie. 

b) Jednostka Centralna, w której znajduje się Dyspozycja Mocy Cieplnej 

(DMC)– ul. Zbożowa 4 – gdzie wymagane są 2 serwery RACK 19” pra-

cujące w redundancji, jeden serwer DMZ (serwer przesiadkowy) oraz 

2 stacje operatorskie (karta graficzna wielowyjściowa na 4 monitory), 

c) Ciepłownia Rejonowa Marlicza – ul. Marlicza 27 – gdzie wymagane są 

2 serwery RACK 19” pracujące w redundancji oraz 2 stacje operator-

skie, 

d) Elektrociepłownia Rejonowa Sąsiedzka – ul. Sąsiedzka 2 – gdzie wy-

magany są 2 serwery RACK 19" oraz 1 stacja operatorska. 

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 31 lipca 2022 r.(do 

oferty należy dołączyć wzór umowy), natomiast termin realizacji w zakre-

sie serwisu na okres 3 lat. 
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3. Zakres realizacji szczegółowo opisano w Specyfikacji Warunków Zamó-

wienia. 

4. Sprzęt oraz materiały niezbędne do wykonania całości zadania zabezpie-

cza Wykonawca. 

5. Pisemne oferty cenowe należy przesłać w terminie do dnia 30.03.2022 r. 

do godz. 12:00, na adres e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl.  

6. Dokumenty niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu, w tym SWZ, 

można otrzymać w wersji elektronicznej, na wniosek Wykonawcy po 

wcześniejszym skierowaniu zapytania na wskazany adres e-mail:  

magdalena.kielesinska@sec.com.pl. 

7. Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Zamawiającym: 

a) informacje techniczne: Sebastian Zagórski, tel. 693 929 332 oraz To-

masz Ziółkowski, tel. 609 517 491, 

b) informacje merytoryczne: Magdalena Kielesińska, tel. 91 45 09 860. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu  

w przypadku braku co najmniej 3 ofert spełniających wymagania SWZ. 

9. 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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