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FG/AKU/358/2022        

21 lipca 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. „Wykonanie przyłącza i węzła cieplnego do budynku ul. 

Grzymińka 6 w Szczecinie”. 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne. 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 

1.1. Wykonanie przyłącza preizolowanego 2xDz460,3/140 długości 7 m. 

Materiały preizolowane dostarcza SEC. Przyłącza wykonać należy zgodnie 

z dokumentacją projektową. Włączenie nastąpi do istniejącej sieci 

preizolowanej 2xDn150/250 metodą wcinki na gorąco. 

1.2.  Zakup materiałów  i wykonanie węzła cieplnego trójfunkcyjnego o 

mocy Qco=79kW, Qcwmax=95kW (Qcwśr=27kW), Qwent=40,0kW. 
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Materiały zgodnie z zestawieniem w dokumentacji dostarcza SEC. 

Pozostałe materiały dostarcza wykonawca robót. Węzeł należy wykonać 

zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową. W części ciepła 

technologicznego czynnikiem grzewczym będzie roztwór glikolu. 

1.3. SEC zakupi i zamontuje licznik główny LG. Układ do rozliczeń cwu 

nie będzie zamontowany  - w miejscu licznika ciepła i wodomierza wody 

zimnej na leży zamontować wstawki. 

1.4. SEC zakupi i zamontuje zbiornik  na glikol wraz z osprzętem – układ 

ten zostanie odsprzedany odbiorcy ciepła. 

Oferent podaje cenę wykonania: 

a) - przyłącza preizolowanego, 

b) - węzła cieplnego, 

c) - montażu zbiornika na glikol wraz z osprzętem, 

d) - montażu licznika ciepła LG 

2.  Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z opracowanymi 

projektami budowlanymi przyłącza ciepłowniczego, zawartymi w nich  

rozwiązaniami, oraz wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków  

Zamówienia. 

  3. Materiały preizolowane, zabezpiecza Zamawiający, pozostałe  

materiały Wykonawca. 

Uwaga: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: P.B oraz 

SWZ. 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 23.09.2022 r. 

5. Oferty cenowe na formularzu ofertowym z załącznikami należy przesłać 

w terminie do dnia 26.07.2022r. do godz. 1200 na adres e-mail:  

adrian.kulikowski@sec.com.pl. 

W formie papierowej można przesłać w późniejszym terminie na prośbę 

Zamawiającego.  

mailto:adrian.kulikowski@sec.com.pl


 

Strona 3 z 3 

6. Materiały dotyczące postępowania można otrzymać pisząc na adres  

e-mail:adrian.kulikowski@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 Wykonawcy 

oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Grzegorz Opaluch 

Dyrektor Działu 

Zaopatrzenia i Logistyki, z up. 
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