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FG/AKU/362/2022        

29 lipca 2022 r. 
 
 

ZAPROSZENIE DO  PRZETARGU 

 

Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie 

przy ul. Zbożowej 4, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Kodeksu 

Cywilnego na wykonanie zadania pn.: „Budowa przyłączy, kanalizacji te-

letechnicznej i węzłów w Apartamentach Warszewo przy ul. Duńskiej 

w Szczecinie”. 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza preizolowanego  

z rur TwinPipe Dz (48,3+48,3)/160) długości 6,4m do budynku B  

i Dz (48,3+48,3)/160) długości 6,4m do budynku C. Materiały do wyko-

nania przyłączy dostarcza SEC. Przyłącza należy wykonać na podsta-

wie załączonych dokumentacji projektowych. 

Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzdłuż przyłączy ciepłowniczych 

długość 7 m do budynku B i 7m do budynku C. Kanalizację teletech-

niczną należy wykonać zgodnie z załączonymi projektami. Materiały nie-

zbędne do wykonania kanalizacji teletechnicznej zapewnia Wykonawca. 

Wykonanie węzła cieplnego w budynku B, węzeł jednofunkcyjny do za-

silania centralek mieszkaniowych o mocy Qmax=150kW. Materiały do 

wykonania węzła dostarcza SEC. Węzeł należy wykonać zgodnie z za-

łączoną dokumentacją projektową.  

Wykonanie węzła cieplnego w budynku C, węzeł jednofunkcyjny do za-

silania centralek mieszkaniowych o mocy Qmax=190kW. Materiały do 

wykonania węzła dostarcza SEC. Węzeł należy wykonać zgodnie z za-

łączoną dokumentacją projektową.  

2. Pozostałe materiały oraz urządzenia niezbędne do wykonania części 

zadania zabezpiecza Wykonawca. 
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3. Termin zakończenia budowy przyłącza i węzłów wraz z dokumentacją 

końcową: 

- przyłącza i kanalizacja teletechniczna do dnia 30.09.2022 r. 

- węzeł w budynku B do dnia 30.09.2022 r. 

- węzeł w budynku C do dnia 30.11.2022 r. 

4. 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. 

5. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

- informacje techniczne: Artur Krawczyk, tel. 603 914 812, adres e-mail: 

artur.krawczyk@sec.com.pl. 

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

adres e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl. 

6. Oferta winna zawierać: 

a) cenę netto, 

b) termin realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Ofertę należy przesłać do dnia 12.08.2022 r. do godz. 1400 na adres  

e-mail: magdalena.kielesinska@sec.com.pl 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu  

w przypadku braku co najmniej 3 ofert. 

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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