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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Piękna 46
Warszawa
00-672
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Leszczyński Innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41; 00-347
Warszawa
Tel.: +48 228214216
E-mail: sebastian.leszczynski@innogy.com
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.innogy.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/przetargi/aktualne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Innogy Polska SA ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41; 00-347 Warszawa
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
Warszawa
00-347
Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Leszczyński
Tel.: +48 228214216
E-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.innogy.pl

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Obsługa układów pomiarowych u klientów innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Numer referencyjny: PZ-4403

2/8

II.1.2)

Główny kod CPV
51210000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi w zakresie obsługi jednofazowych i trójfazowych liczników
energii elektrycznej tj.:
1.1) wymiany legalizacyjne liczników 265.000 szt.;
1.2) montaże liczników - 54.000 szt.;
1.3) Realizacja/obsługa reklamacji związanych z wadliwym działaniem liczników energii elektrycznej
zainstalowanych u klientów- 64.000 szt;
1.4) oplombowanie po modernizacji - 6.000 szt;
1.5) Wymiany o utrudnionym dostępie - 44 000 szt.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi w zakresie obsługi jednofazowych i trójfazowych liczników
energii elektrycznej tj.:
1) wymiany legalizacyjne liczników 95.000 szt.;
2) montaże liczników - 16.000 szt.;
3) Realizacja/obsługa reklamacji związanych z wadliwym działaniem liczników energii elektrycznej
zainstalowanych u klientów- 24.000 szt;
4) oplombowanie po modernizacji - 1.500 szt;
5) Wymiany o utrudnionym dostępie - 22 000 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
dla pozycji 2, 3, 4 i 5 we wszystkich częściach ilość zleceń może być mniejsza o 30% w zależności od ilości
zgłoszeń od Klientów przekazanych do innogy Stoen Operator

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi w zakresie obsługi jednofazowych i trójfazowych liczników
energii elektrycznej tj.:
1) wymiany legalizacyjne liczników 75.000 szt.;
2) montaże liczników - 14.000 szt.;
3) Realizacja/obsługa reklamacji związanych z wadliwym działaniem liczników energii elektrycznej
zainstalowanych u klientów- 18.000 szt;
4) oplombowanie po modernizacji - 1.500 szt;
5) Wymiany o utrudnionym dostępie - 13 000 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
dla pozycji 2, 3, 4 i 5 we wszystkich częściach ilość zleceń może być mniejsza o 30% w zależności od ilości
zgłoszeń od Klientów przekazanych do innogy Stoen Operator
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi w zakresie obsługi jednofazowych i trójfazowych liczników
energii elektrycznej tj.:
1) wymiany legalizacyjne liczników 55.000 szt.;
2) montaże liczników - 12.000 szt.;
3) Realizacja/obsługa reklamacji związanych z wadliwym działaniem liczników energii elektrycznej
zainstalowanych u klientów- 12.000 szt;
4) oplombowanie po modernizacji - 1.500 szt;
5) Wymiany o utrudnionym dostępie - 5 000 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
dla pozycji 2, 3, 4 i 5 we wszystkich częściach ilość zleceń może być mniejsza o 30% w zależności od ilości
zgłoszeń od Klientów przekazanych do innogy Stoen Operator

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Część 4
Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: realizacja usługi w zakresie obsługi jednofazowych i trójfazowych liczników
energii elektrycznej tj.:
1) wymiany legalizacyjne liczników 40.000 szt.;
2) montaże liczników - 12.000 szt.;
3) Realizacja/obsługa reklamacji związanych z wadliwym działaniem liczników energii elektrycznej
zainstalowanych u klientów- 10.000 szt;
4) oplombowanie po modernizacji - 1.500 szt;
5) Wymiany o utrudnionym dostępie - 4 000 szt.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
dla pozycji 2, 3, 4 i 5 we wszystkich częściach ilość zleceń może być mniejsza o 30% w zależności od ilości
zgłoszeń od Klientów przekazanych do innogy Stoen Operator

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Zamawiający dokona
oceny spełniania tego warunku udziału w Postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w Postępowaniu zawartego w JEDZ

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zapłata za faktury będzie następowała w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umów.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 2. powinno jednoznacznie wskazywać:
• jakiego Postępowania dotyczy;
• jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
• Wykonawcę pełniącego funkcję pełnomocnika;
• jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
Pozostałe szczegółowe informacje w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Innogy Polska SA ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 Warszawa 00-347 Polska
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa izba odwoławcza
Ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: Www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy.
2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej, wobec czynności podjętych przez
Zamawiającego przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych na listę organizacji
uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu.
3. Od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy
przysługuje odwołanie.
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4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w Ustawie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa izba odwoławcza
Ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: Uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: Www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/10/2018

