
5 czerwca 2006�Teleinfo� I

Bezpieczny obrót 
energià

czerwiec 2006                                    INFORMATYKA DLA SEKTORA ENERGETYCZNEGO

wytwarzajàcych energi´ elektrycznà
i cieplnà, zlokalizowanych na terenie
trzech województw. Efektywne funk-
cjonowanie tego rodzaju firmy wyma-
ga bie˝àcego planowania, analizowa-
nia i monitorowania procesów
biznesowych i wspomagania ich tech-
nologiami informatycznymi.
Aplikacja KODE zbudowana na plat-
formie IBM Lotus Notes umo˝liwia
m. in. usystematyzowanie i standary-
zacj´ procesu udzielania zamówieƒ
publicznych w PKE SA, poprzez auto-
matyzowanie wype∏niania obligato-
ryjnych dokumentów post´powania,
zapewnia mo˝liwoÊç szybkiej wymia-
ny informacji pomi´dzy wszystkimi
osobami bioràcymi udzia∏ w pracach
komisji przetargowych, u∏atwia bie-
˝àce monitorowanie prowadzonych
post´powaƒ poprzez selektywny do-
st´p osobom uprawnionym do do-
kumentacji post´powaƒ. 

➜ PRZEBIEG I ZAKRES
Przedsi´biorstwa energetyczne
muszà stosowaç si´ do przepisów
ustawy Prawa zamówieƒ publicz-
nych (pzp), które narzuca sformali-
zowane procedury przetargowe
oraz okreÊla zasady tworzenia do-
kumentacji post´powania w opar-
ciu o ujednolicone formularze. Na
bazie tych przepisów, w roku 2003
PKE przystàpi∏ do stworzenia jedno-
litych procedur i dokumentów we-
wn´trznych obowiàzujàcych we
wszystkich zak∏adach nale˝àcych do
koncernu. Standaryzacj´ tego pro-
cesu osiàgni´to dzi´ki wdro˝eniu
aplikacji do obs∏ugi procesu udzie-
lania zamówieƒ publicznych.
Poczàtkowo aplikacja KODE Zamó-
wienia Publiczne, wykonana przez
katowickà firm´ LOGIN, obejmowa∏a
najistotniejsze elementy post´po-
waƒ przetargowych. Po potwierdze-
niu jej przydatnoÊci i funkcjonalnoÊci
w latach 2003 – 2005 aplikacja by∏a
rozbudowywana i modyfikowana

zgodnie z oczekiwaniami i wymoga-
mi u˝ytkownika. W grudniu 2005 r
zosta∏a wdro˝ona w ca∏ym PKE jako
informatyczne narz´dzie wspoma-
gajàce procedury udzielania zamó-
wieƒ publicznych.
– W ramach wdro˝enia przygotowa-
liÊmy ponad 150 szablonów doku-
mentów zwiàzanych z planowaniem
wydatków i post´powaniem przetar-
gowym. Dane, które do nich trafiajà
sà zsynchronizowane w centralnej
bazie danych. Aplikacja KODE zosta∏a
zintegrowana z systemem komunika-
cji elektronicznej, który w PKE opiera
si´ na platformie Lotus Notes oraz
z wdro˝onym przez nas w 2002 r.
Rejestrem Umów PKE – powiedzia∏
Janusz Marian Zaleski, Dyrektor ds.
Wdro˝eƒ i Rozwoju, Login.
Mechanizmy replikacji pozwalajà
ujednolicaç dokumenty przechowy-
wane na serwerach w ró˝nych lokali-
zacjach. Zastosowano te˝ Êcis∏à inte-
gracj´ z MS Office, która u∏atwia
wymian´ dokumentów z Urz´dem
Zamówieƒ Publicznych oraz z wyko-
nawcami. Dane, które zosta∏y wpro-
wadzone za poÊrednictwem formu-
larzy Lotus Notes sà automatycznie

przenoszone do dokumentów po-
wstajàcych w MS Office.

➜ KORZYÂCI
Aplikacja KODE u∏atwia dost´p do
bie˝àcych informacji i dokumentów
cz∏onkom komisji przetargowych
oraz pracownikom 16 oÊrodków za-
mówieƒ. Umo˝liwia usystematyzo-
wanie procesu udzielania zamówieƒ
publicznych zgodnie z aktualnymi
przepisami oraz procedurami we-
wn´trznymi. Wielopoziomowa kon-
trola dokumentów i funkcji systemu
pozwala na monitorowanie stanu za-
wansowania i analiz´ poszczególnych
etapów prowadzonych post´powaƒ. 

Dokumentacja wykonywana jest
w sposób ujednolicony. Aplikacja KO-
DE umo˝liwia efektywne planowanie
zamówieƒ, co w PKE jest procesem
z∏o˝onym i wieloetapowym ze
wzgl´du na koniecznoÊç uwzgl´d-
nienia w planach za∏o˝eƒ strategii
rozwoju spó∏ki, mo˝liwoÊci bud˝eto-
wych, cykli remontowych urzàdzeƒ
i wielu innych elementów. Aplikacja
pozwala ponadto na sporzàdzanie
dokumentów sprawozdaƒ zarówno
dla Urz´du Zamówieƒ Publicznych,
jak i na potrzeby wewn´trzne spó∏ki.
Automatyczne generowanie doku-
mentów zmniejsza ryzyko pope∏nie-
nia b∏´dów i braku uzupe∏nienia
obowiàzkowych pól formularzy. Raz
ustalony sk∏ad komisji przetargowej
jest powielany we wszystkich doku-
mentach dotyczàcych danego post´-
powania automatycznie. Integracja
z pocztà elektronicznà pozwala te˝
na generowanie powiadomieƒ
o przebiegu przetargu. Dzi´ki temu
KODE sta∏a si´ narz´dziem wspierajà-
cym prac´ grupowà. 
Istotnà cechà aplikacji, decydujàcà
o jej wysokiej przydatnoÊci w d∏u-
gim horyzoncie czasowym, jest ela-
stycznoÊç w zakresie mo˝liwoÊci
dokonywania aktualizacji i modyfi-
kacji wynikajàcych m. in. z noweli-
zacji prawa, zmian w strukturach
organizacyjnych oraz indywidual-
nych wymagaƒ u˝ytkownika.

Opr. DOZ

➜ Usystematyzowanie procesu zwiàzanego z post´powaniami przetargowymi;
➜ Spadek pracoch∏onnoÊci i wzrost poprawnoÊci automatycznie generowanych

formularzy i dokumentów;
➜ Usprawnienie komunikacji i przep∏ywu zadaƒ;
➜ Wielopoziomowa kontrola dost´pu do dokumentów i informacji o przebiegu

procesu;
➜ ¸atwoÊç monitorowania i kontroli procesu;
➜ Mo˝liwoÊç podzia∏u zamówieƒ na pakiety i zadania;
➜ PrzejrzystoÊç post´powania przetargowego;
➜ ¸atwoÊç przygotowania raportów i zestawieƒ.

KORZYÂCI, JAKIE PKE OSIÑGA DZI¢KI APLIKACJI KODE
ZBUDOWANEJ PRZEZ LOGIN NA PLATFORMIE IBM LOTUS NOTES.Podmioty rynku energii mogà

uczestniczyç w hurtowym ob-
rocie energià elektrycznà dzi´ki

dzia∏aniu mechanizmu handlowo-
-technicznego bilansowania Krajo-
wego Systemu Energetycznego
(KSE), zwanego rynkiem bilansujà-
cym. Podmioty rynku zawierajàce
mi´dzy sobà umowy sprzeda˝y ener-
gii, sà zobowiàzane do ich zg∏aszania
do realizacji przez Operatora Syste-
mu Przesy∏owego (OSP). W zwiàzku
z konsolidacjà sektora aktualna liczba
firm uczestniczàcych w rynku bilan-
sujàcym spad∏a do 76 firm. Sk∏adajà
oni oferty na zakup/sprzeda˝ energii
niezb´dnej OSP do zbilansowania
popytu i poda˝y. Komunikacja po-
mi´dzy OSP a uczestnikami rynku od-
bywa si´ w uk∏adzie gwiazdowym.
Do systemu WIRE dost´p posiada 41
podmiotów obs∏ugujàcych uczestni-
ków rynku energii. System SOWE ob-
s∏uguje 17 elektrowni i umo˝liwia
producentom energii zg∏aszanie zda-
rzeƒ wyst´pujàcych w bie˝àcej pracy
i otrzymywanie od operatora infor-
macji zwrotnych oraz bie˝àcych pla-
nów koordynacyjnych.

Planowanie techniczne, koordynacja
produkcji i przesy∏u energii odbywa si´

za pomocà planów opracowywanych
przez OSP. Wytwórcy energii na 7 dni
przed dobà handlowà otrzymujà od
PSE-Operator bilans techniczno-han-
dlowy dobowy, na 2 dni przed –
wst´pny plan koordynacyjny, a plan
koordynacyjny dobowy w przeddzieƒ.
Umo˝liwiajà im one przygotowanie
si´ do dzia∏ania zgodnie z bie˝àcym
planem koordynacyjnym, który jest
wysy∏any w trakcie doby handlowej.
Po jej zakoƒczeniu OSP pozyskuje da-
ne pomiarowo-rozliczeniowe, wyko-
nuje rozliczenia rynku bilansujàcego
i rynku technicznego, a tak˝e udo-
st´pnia wyniki tych rozliczeƒ. Przy tak
du˝ej z∏o˝onoÊci architektury rozwià-
zania, które obejmuje wiele niezale˝-
nych instytucji, kluczowe by∏o, aby za-
stosowaç sprawdzone rozwiàzanie
odpowiedzialne za komunikacj´ 
systemów. Dlatego wykorzystano 
oprogramowanie z rodziny IBM Web-
Sphere zapewniajàce stabilnoÊç ko-
munikacji oraz poufnoÊç przesy∏anych
danych. Uczestnicy rynku weryfikujà
informacje o przeprowadzonych
przez operatora rozliczeniach, które
sà podstawà do wystawiania faktur. 

– Obok podstawowych modu∏ów
systemu SIRE zosta∏y zbudowane

aplikacje s∏u˝àce do wymiany infor-
macji pomi´dzy PSE-Operator
a uczestnikami rynku (WIRE) i elek-
trowniami (SOWE). Systemy wymia-
ny informacji b´dàce cz´Êcià SIRE
umo˝liwiajà uczestnikom rynku zg∏a-
szanie zawartych przez nich umów
oraz ofert bilansujàcych do PSE-Ope-
rator. Ze strony operatora otrzymujà
oni informacje o planowanej pracy
KSE i poszczególnych jego elemen-
tów, a tak˝e wyniki rozliczeƒ rynku
bilansujàcego i rynku technicznego.
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa w sys-
temach WIRE i SOWE zastosowano
IBM WebSphere MQ. Bezpieczeƒ-
stwo systemu jest tu rozumiane jako
niezawodnoÊç dzia∏ania i pewnoÊç
dostarczenia informacji do adresata
– potwierdzenia i monitorowania
przep∏ywu danych pomi´dzy nadaw-
cà i odbiorcà. Gwarancja dostarcze-
nia informacji by∏a jednym z podsta-
wowych kryteriów wyboru tego
rozwiàzania – Les∏aw Winiarski, dy-
rektor ds. systemów teleinformatycz-
nych, Departament Us∏ug Operator-
skich, PSE-Operator.

W 2005 r. system SIRE zosta∏ rozbu-
dowany o modu∏ do obs∏ugi wymia-
ny mi´dzynarodowej, który pozwala
na wymian´ informacji z regionalnym
biurem aukcyjnym w Pradze. Spó∏ki
handlujàce energià w obrocie mi´-
dzynarodowym korzystajà z mechani-
zmu skoordynowanej aukcji na zdol-
noÊci przesy∏owe mi´dzysystemowe
pomi´dzy Polskà a S∏owacjà, Czecha-
mi i Niemcami. Ze wzgl´du na zmia-
ny zwiàzane z nabyciem praw do
swobodnego wybory dostawcy przez
14,7 mln odbiorców energii, co na-
stàpi w lipcu 2007 r., system SIRE zo-
stanie rozbudowany o funkcjonalno-
Êci umo˝liwiajàce wprowadzenie na
rynku detalicznym procedur zmiany
sprzedawcy i procedur wymiany da-
nych pomiarowo-rozliczeniowych.
Zakres tych zmian mo˝na przewidy-
waç na podstawie specyfikacji euro-
pejskich organizacji zajmujàcych si´
standaryzacjà rozwiàzaƒ dla potrzeb
rynków energii elektrycznej. 
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W procesie planowania wydatków, realizacji zamówieƒ publicznych i umów Po∏udniowy Koncern
Energetyczny korzysta z aplikacji KODE i platformy IBM Lotus Notes.

System SIRE wspiera proces bilansowania energii
elektrycznej realizowany przez Operatora
Systemu Przesy∏owego. Utworzony w 2000 r. Po∏udnio-

wy Koncern Energetyczny nale-
˝y do wiodàcych producentów

energii w Polsce. Jest przedsi´bior-
stwem wielozak∏adowym o specyficz-
nej strukturze organizacyjnej, typowej
dla firm z tego sektora. Poza centralà
w sk∏ad grupy wchodzi 8 zak∏adów,

IBM WebSphere MQ to oprogramowanie zapewniajàce warstw´
komunikacyjna pomi´dzy aplikacjami. Wymiana informacji odbywa si´
poprzez system kolejek i nie wymaga ich wzajemnej znajomoÊci,
znajomoÊci platformy, na której sà uruchamiane, a tak˝e Êrodowiska
sieciowego, w którym dzia∏ajà (LAN lub WAN). Dzi´ki mo˝liwoÊci
wykorzystywania ∏àczy sta∏ych lub komutowanych oraz komunikacji
w trybie asynchronicznym sprawdza si´ tak˝e przy braku odpowiedniej
infrastruktury sieciowej. Nadawanie priorytetów komunikatom,
automatyczne nawiàzywanie ∏àcznoÊci, wyzwalanie procesów obs∏ugi
komunikatów w zale˝noÊci od liczby nades∏anych wiadomoÊci pozwala na
stworzenie elastycznego Êrodowiska, wspierajàcego wiele modeli
komunikacji. 
System przesy∏ania komunikatów WebSphere MQ jest obecnie
zainstalowany u ponad kilkunastu tysi´cy klientów IBM na ca∏ym Êwiecie.
Jego popularnoÊç (ponad 70% udzia∏ w rynku) wynika z mo˝liwoÊci
zapewnienia wymiany informacji pomi´dzy ró˝norodnymi aplikacjami
pracujàcymi na ró˝nych systemach operacyjnych.

Automatyzacja procesu 
zamówieƒ w PKE

Dwuletni okres u˝ytkowania
aplikacji KODE – Zamówienia
Publiczne przez OÊrodki
Zamówieƒ PKE SA potwierdzi∏
w pe∏ni jej przydatnoÊç
i funkcjonalnoÊç. Poprzez
zautomatyzowanie wszystkich
etapów post´powaƒ oraz
efektywne mechanizmy
powiadamiania, przypomnieƒ
i odbioru informacji, prace
komisji przetargowych uleg∏y
znacznemu usprawnieniu,
dokumentacja przetargowa
tworzona jest w sposób jednolity.
Aplikacja umo˝liwi∏a utworzenie
bazy danych wykonawców
zawierajàcej dane adresowe
i rejestrowe podmiotów i firm,
którym udzielono zamówienia.
Istnieje mo˝liwoÊç powiàzania
i wspó∏pracy KODE z innymi
modu∏ami systemu
informatycznego PKE SA.
Aplikacja posiada rozbudowane
i modyfikowane, zgodnie
z wymaganiami u˝ytkowników,
pliki pomocy, u∏atwiajàce jej
obs∏ug´.

KRZYSZTOF PIÑTEK
Kierownik Dzia∏u Umów 
i Zamówieƒ Publicznych
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Producent systemu KODE Zamówienia Publiczne: 
LOGIN sp. z o.o., www.login.com.pl
Kontakt: J.M.Zaleski zp@login.com.pl
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