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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323572-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi opracowywania przemysłowego specyficznego oprogramowania
2018/S 141-323572

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
8510109444
ul. Zbożowa 4
Szczecin
70-653
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Śmiechowska, Grzegorz Opaluch
Tel.:  +48 914509857
E-mail: przetargi@sec.com.pl 
Kod NUTS: PL42
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sec.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.6) Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

II.1.1) Nazwa:
Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogą GSM oraz systemu
nadzoru dla sieci wykonanych w technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina
Numer referencyjny: T/1

II.1.2) Główny kod CPV
72212100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
I. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona następujące świadczenia:

mailto:przetargi@sec.com.pl
www.sec.com.pl


Dz.U./S S141
25/07/2018
323572-2018-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 2 / 6

25/07/2018 S141
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 6

1) dostarczy, zamontuje i uruchomi w Systemie urządzenia telemetryczne GSM/GPRS przeznaczone do
instalacji w węzłach cieplnych w następujących ilościach: a)2200 szt. urządzeń telemetrycznych typu I,b)100
szt. urządzeń telemetrycznych typu II,c)178 szt. urządzeń telemetrycznych typu III
2) uruchomi środowisko Systemu w swojej siedzibie
3) Zapewni bezkonfliktowy transfer danych odczytowych pochodzących z liczników do programu bilingowego
Zamawiającego a) w okresie do końca 2019 r. w formie plików tekstowych z następującymi danymi: - dla
ciepłomierzy - numer licznika, data, kod błędu, zużycie energii w GJ, przepływ, czas pracy, temperatura
zasilania, temperatura powrotu - dla wodomierzy - numer wodomierza, data, zużycie b)w okresie od 2020 do
końca 2021 r. w formie automatycznej z wykorzystaniem web serwisów/SAP RFC. Wykonawca zapewni wysoki
stopień niezawodności zastosowanego oprogramowania i urządzeń

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 1 780 984.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
64216000
50000000
45310000
32260000
31710000
32441000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wszystkie prace dotyczące wdrożenia systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych
drogą GSM będą prowadzone w lewobrzeżnej części Szczecina.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostarczy, zamontuje i uruchomi w Systemie urządzenia telemetryczne GSM/GPRS przeznaczone do instalacji
w węzłach cieplnych w następujących ilościach:
Cd. II 1.4 d)dostarczy, zamontuje i uruchomi w Systemie moduły komunikacyjne do ciepłomierzy w ilości
3365 szt., e)dostarczy, zamontuje i uruchomi w Systemie wodomierze uzupełnienia zładu w ilości 2050
szt.,f)dostarczy, zamontuje i uruchomi w Systemie przetworniki ciśnienia w ilości 200 szt.,g)dostarczy,
zamontuje i uruchomi w Systemie zabezpieczenia nadmiarowo- prądowe w ilości 2300 szt. celem
zabezpieczenia zasilacza urządzenia telemetrycznego typu I i II, h)w wytypowanych 100 węzłach cieplnych
gdzie przewidziano montaż urządzeń typu II Zamawiający wymaga zastosowania komunikacji dwukierunkowej
z regulatorami pogodowymi oraz zamontowania i włączenia do Systemu 2 szt. w każdym z 100 węzłów
przetworników ciśnienia po stronie wody sieciowej łącznie 200 szt. W przypadku braku możliwości
uruchomienia komunikacji dwukierunkowej z regulatorami pogodowymi zainstalowanymi w węzłach Wykonawca
winien wymienić je na swój koszt na regulatory wypełniające wymogi komunikacji dwukierunkowej spełniające
warunki techniczne określone w Rozdziale II pkt. 7. Kompletna lista adresowa 100 wytypowanych punktów
zawierająca dane dotyczące rodzajów aktualnie zamontowanych regulatorów pogodowych oraz adresów
węzłów w Załączniku numer 1 do PFU dla „Wdrożenia systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu
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węzłów cieplnych drogą GSM”.i)dostarczy, zamontuje i uruchomi w systemie detektory w ilości 31 szt. oraz
dostarczy i uruchomi w systemie detektory w ilości 4 szt.
Uruchomi środowisko Systemu w swojej siedzibie, na które składać się będą: a)serwer Systemu wraz
z niezbędną infrastrukturą IT,b)bazy danych Systemu Oracle lub Ms SQL Server,c)oprogramowanie do
wizualizacji węzłów cieplnych i sterowania oraz dokonywania zdalnych odczytów liczników energii cieplnej
i wodomierzy uzupełniania (System Główny),d)oprogramowanie dla Klientów Zamawiającego (odbiorców
ciepła) pracujące na oddzielnej bazie danych, replikowanej w trybie ciągłym z bazą danych Systemu
Głównego,e)oprogramowanie do wizualizacji systemu nadzoru dla sieci ciepłowniczych wykonanych w
technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej f)infrastruktura konieczna do współpracy z prywatną
siecią APN, g)przekazanie Zamawiającemu niezbędnych licencji do oprogramowania w ilościach wymaganych
dla prawidłowej pracy Systemu (Licencja Systemu Głównego, Licencja Oprogramowania dla Klientów
Zamawiającego). h) zapewnienie Zamawiającemu dostępu do Systemu przez okres wdrażania oraz przez
okres 24 m-cy od dnia odbioru potwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego. Po tym czasie Wykonawca w
ramach zamówienia bezzwłocznie przeniesie i uruchomi System w siedzibie i na serwerach Zamawiającego.
Poprawne uruchomienie Systemu i migracja danych potwierdzone będzie Protokołem Odbioru Migracji
Danych i Systemu, i)zapewnienie usługi transmisji danych w oparciu o dostarczane sukcesywnie karty SIM
do urządzeń telemetrycznych przez okres wdrażania Systemu oraz przez okres 24 m-cy od dnia odbioru
potwierdzonego Protokołem Odbioru Końcowego. Karty pracować będą w prywatnej sieci APN, j)przygotowanie
synoptyk węzłów dostępnych w dostarczonym Systemie, odwzorowujących dane odczytywane przez
urządzenia telemetryczne z liczników ciepła, regulatorów pogodowych, przetworników ciśnienia oraz innych
monitorowanych urządzeń, przygotowanie synoptyk detektorów dostępnych w dostarczonym systemie
odwzorowujących dane odczytywane przez urządzenia (detektory) k)zapewnienie przez okres 36 m-cy licząc od
daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego możliwości bezpłatnego włączenia do Systemu i uruchomienia
transmisji dla czterech nowych typów urządzeń rocznie (ciepłomierze, regulatory pogodowe). l)l) zapewnienie
przez okres 36 m-cy licząc daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego możliwości bezpłatnego włączenia
do Systemu kolejnych detektorów różnych producentów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
przewidziane dofinansownie, wniosek o numerze POIS.01.05.00-00-0031 projekt pn.: „Przebudowa istniejących
i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap I i etap II”

II.2.14) Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której
mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 228-475909

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Wdrożenie systemu zdalnego odczytu ciepłomierzy i monitoringu węzłów cieplnych drogąGSM oraz systemu
nadzoru dla sieci wykonanych w technologii rur preizolowanych na sieci ciepłowniczej Szczecina

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
AIUT Sp. z o.o.
631-020-03-40
Wyczółkowskiego 113
Gliwice
44-109
Polska
Kod NUTS: PL22
Adres internetowy: www.aiut.com.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 780 984.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

V.2.6) Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

„Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, tj. dokumentów wymienionych

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475909-2017:TEXT:PL:HTML
www.aiut.com.pl
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w § 2 ust. 2 pkt 3 i 4, ust. 4 pkt 1-2,10 oraz § 5 pkt 1-6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
Udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.)”. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia
Zamówień polegających na powtórzeniu podobnych czynności co przedmiot zamówienia (uzupełniających).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.
2.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 33.2 i 33.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/
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Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2018

mailto:uzp@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/

