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Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/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.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

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

Nazwa:
„Stworzenie i wdrożenie zintegrowanego Systemu informatycznego - centralnej aplikacji CBO (Centralnej Bazy
Odczytowej), wraz z systemem klasy MDMS (Meter Data Management System)”
Numer referencyjny: PZ-4750

II.1.2)

Główny kod CPV
72000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Stworzenie i wdrożenie zintegrowanego rozwiązania informatycznego (dalej: System) obsługującego ok.
1250 000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Punktów Pomiarowych.
2. Wdrożenie Systemu będzie polegać na jego integracji z istniejącymi systemami informatycznymi
Zamawiającego (Systemy Integrowane).
3. Świadczenie Usług Rozwoju w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.
4. Świadczenie usług Asysty Wdrożeniowej, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.
5. Świadczenie Usług Utrzymania w zakresie i na zasadach określonych w Umowie.
6. Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Elementów Autorskich oraz udzielenia
lub zapewnienia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego, na zasadach
opisanych w Umowie.
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7. Dostarczenie Zamawiającemu kompletnych i aktualnych Kodów Źródłowych Oprogramowania
Dedykowanego.
8. Przeprowadzanie szkoleń dla Zamawiającego, na zasadach określonych w Umowie.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? nie)
Wartość bez VAT: 4 000 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w pięciu fazach zgodnie z Harmonogramem Ramowym
stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy i będzie obejmował:
a. stworzenie i wdrożenie zintegrowanego rozwiązania informatycznego (dalej: System) obsługującego ok.
1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Punktów Pomiarowych. System musi obejmować:
i. CBO, czyli Centralną Bazę Odczytów - centralne repozytorium danych innogy Stoen Operator pozyskujące,
przechowujące, Walidujące i udostępniające dane z Liczników pomiarowych energii elektrycznej zewnętrznym
systemom lub procesom;
ii. MDMS, czyli Meter Data Management System – kompleksowe rozwiązanie systemowe w obszarze kolekcji,
zarządzania i udostępniania Danych Pomiarowych;
iii. wymagane w Zaproszeniu i załącznikach do Zaproszenia interfejsy;
2. Wdrożenie Systemu będzie polegać na jego integracji z istniejącymi systemami informatycznymi
Zamawiającego (Systemy Integrowane). Informacja nt. istniejących systemów Zamawiającego znajduje się w
Załączniku nr 1 do Zaproszenia (Opis Przedmiotu Zamówienia).
3. Wdrożenie może nastąpić poprzez:
a. wykorzystanie istniejącej Infrastruktury Zamawiającego lub
b. wdrożenie nowej, jeżeli istniejące środowisko Zamawiającego jest niewystarczające dla dostarczanego
rozwiązania, przy czym w tym drugim przypadku koszty wdrożenia nowego środowiska hardware i software są
ponoszone zgodnie z warunkami opisanym w Umowie;
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
a. świadczenie Usług Rozwoju w zakresie i na zasadach określonych w Umowie;
b. świadczenie usług Asysty Wdrożeniowej, w zakresie i na zasadach określonych w Umowie;
c. świadczenie Usług Utrzymania w zakresie i na zasadach określonych w Umowie;
d. przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do Elementów Autorskich oraz udzielenia
lub zapewnienia Zamawiającemu licencji na korzystanie z Oprogramowania Standardowego, na zasadach
opisanych w Umowie;
e. dostarczenie Zamawiającemu kompletnych i aktualnych Kodów Źródłowych Oprogramowania
Dedykowanego;
f. przeprowadzanie szkoleń dla Zamawiającego, na zasadach określonych w Umowie, w tym w Załączniku nr 1
do Zaproszenia [OPZ] pkt 7.9 [Wymagania dla szkoleń];
g. udzielenie Gwarancji na wdrożony System na zasadach opisanych w Umowie oraz w Załączniku nr 7 do
Umowy [Gwarancja];
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6. Zamawiający nie dopuszcza w zakresie Oprogramowania Standardowego oferowania oprogramowania
prototypowego, który nie istnieje w dniu złożenia oferty. Zamawiający wymaga, aby Oprogramowanie
Standardowe spełniało następujące warunki łącznie:
a. posiadał oznaczenia: nazwę producenta, numer wersji, nazwę handlową lub znak towarowy,
b. był oprogramowaniem wytworzonym i przetestowanym, przygotowanym do zainstalowania i wdrożenia, które
zostało już wcześniej co najmniej raz wdrożone,
c. był szczegółowo opisany w dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji użytkownika i administratora.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje w ramach opcji możliwość zlecenia dodatkowych usług na zasadach określonych we
wzorze Umowy. Wartość opcji to 2% wartości oferty za fazy I-V.

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na postępowanie z
uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie
Wyjaśnienie:
Wszczęcie postępowania o udzielenie ww. zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest konsekwencją
unieważnienia przetargu nieograniczonego obejmującego ten sam przedmiot zamówienia, toczącego się w
wyniku zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w DzUUE w dniu 24 lutego 2018 r. o nr 2018/
S 039-085975
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym wpłynęły oferty następujących
wykonawców:
1. Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów,
2. Evercode S.A. ul. Postepu 21 a, 02-676 Warszawa oraz Matic S.A., ul. Puławska 300a, 02-819 Warszawa,
3. NMG S.A., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz.
Zamawiający odrzucił wszystkie oferty złożone w postępowaniu jako niezgodne z SIWZ, co powoduje, iż
zmaterializowała się przesłanka unieważnienia postępowania opisana w art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy. Zamawiający
unieważnił postępowanie z uwagi na brak ważnych ofert. Powyższy stan faktyczny potwierdza także, iż ziściła
się przesłanka dopuszczająca udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, opisana w art. 67 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, w zakresie tego, że w postępowaniu prowadzonym uprzednio trybie przetargu nieograniczonego
zostały złożone oferty, które zamawiający odrzucił za ich niezgodność z SIWZ. Wypełnienie ww. przesłanki
wymaga aby postępowanie wszczęte w trybie z wolnej ręki toczyło się na niezmienionych w sposób istotny
względem przetargu warunkach zamówienia. Zamawiający analizując sformułowanie „pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione” przyjął możliwie najszerszą jego interpretację i zapewnił
brak zmian w odniesieniu do wszelkich aspektów zamówienia, w szczególności w zakresie:
• zakresu zadań wykonawcy (OPZ), wzór Umowy, w tym możliwości skorzystania z opcji;
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• warunków udziału w postępowaniu, przesłanek wykluczenia itd., które pozostały niezmienione;
• terminu realizacji zamówienia, który już pierwotnie był określony okresem czasu, nie zaś datą, przez co nie
było konieczności ingerencji w datę końcową realizacji zamówienia.
• warunków zabezpieczenia umowy;
• stosowania kar umownych;
• sposób odbioru, podziału płatności;
Dodatkowo możliwości negocjacyjne ograniczono wyłącznie do ceny, kosztu, terminu gwarancji i tych aspektów,
które w przetargu były oceniane w kryteriach jako nieobowiązkowe, zaś w odniesieniu do innych kwestii
określono, iż negocjacje mogą być prowadzone tylko w kierunku korzystniejszym dla Zamawiającego niż wynika
to z treści Zaproszenia do negocjacji.
Z uwagi na powyższe należy przyjąć, iż przesłanka wszczęcia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki
została spełniona.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2)
Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)

Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
19/11/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
NMG S.A.
ul. Fordońska 246
Bydgoszcz
85-766
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT) (Zgoda na publikację? nie)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 000 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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
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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

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:
20/11/2018

