Regulamin prowadzenia dialogu
z potencjalnymi dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji
morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji
do miejsca rozgraniczenia własności („Regulamin”)
1. Postanowienia ogólne
1.1. MFW Bałtyk II Sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III Sp. z o.o. (dalej łącznie: „Organizator”), w związku
z realizacją projektów budowy na Bałtyku morskich farm wiatrowych – odpowiednio – MFW
Bałtyk II i MFW Bałtyk III (dalej łącznie: „Projekty”), zamierzają prowadzić dialog, o którym mowa
w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej
w morskich farmach wiatrowych (dalej: „Dialog”), mający na celu umożliwienie podmiotom
prowadzącym działalność w ramach sektora przemysłu związanego z budową i eksploatacją
morskich farm wiatrowych lub branżach pokrewnych przygotowania się do potencjalnej
współpracy z Organizatorem w zakresie Projektów, zgodnie z Planami Łańcucha Dostaw,
zgłoszonymi przez Organizatorów Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Plany
Łańcucha Dostaw”).
1.2. Organizator prowadzi Dialog w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie potencjalnych dostawców materiałów i usług oraz oferowanych przez nich
rozwiązań.
1.3. Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do Dialogu, na zasadach określonych
w ust. 5 Regulaminu. Organizator decyduje o zaproszeniu wybranych podmiotów (dalej:
„Uczestnik”) do Dialogu, a informację taką przesyła danemu Uczestnikowi drogą elektroniczną.
1.4. Szczegółowe informacje dotyczące danego Dialogu, w tym trybu zgłaszania się
zainteresowanych podmiotów do udziału w Dialogu zawiera ogłoszenie o zamiarze
przeprowadzenia Dialogu (dalej: „Ogłoszenie”).
2. Podstawa prawna
2.1. Dialog prowadzony jest na podstawie art. 45 i 46 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu
wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.
2.2. Dialog prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Ogłoszenia.
3. Ogłoszenie Dialogu
3.1. Organizator ogłasza zamiar przeprowadzenia Dialogu z potencjalnymi dostawcami materiałów
i usług, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Organizatora
(www.baltyk2.pl i www.batyk3.pl), co najmniej 30 dni przed planowaną datą przeprowadzenia
Dialogu oraz przed rozpoczęciem postępowania przetargowego, dotyczącego dostawy
określonych materiałów i usług.
3.2. Zakres zagadnień będących przedmiotem Dialogu wskazany jest każdorazowo w Ogłoszeniu.
4. Zasady kwalifikacji i udziału w Dialogu
4.1. Zainteresowanie udziałem w Dialogu może zgłosić każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba
prawna, jednostka organizacyjna), który dostarcza materiały lub świadczy usługi w zakresie
łańcucha dostaw materiałów i usług wykorzystywanych w toku budowy i eksploatacji morskiej

farmy wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy z tej instalacji do miejsca
rozgraniczenia własności, stosownie do przedmiotu Dialogu.
4.2. Warunkiem wstępnym udziału w Dialogu jest przesłanie zgłoszenia zawierającego informacje
wskazane w formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym każdorazowo załącznik do Ogłoszenia
(„Formularz Zgłoszeniowy”).
4.3. Organizator zastrzega sobie prawo oceny zgłoszeń i dopuszczenia do udziału w Dialogu
wybranych Uczestników na podstawie analizy przesłanych Formularzy Zgłoszeniowych. Decyzja
Organizatora o niedopuszczeniu do Dialogu jest ostateczna.
4.4. Kryteria kwalifikacji Uczestnika do udziału w Dialogu to:
4.4.1.

Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego;

4.4.2.

Akceptacja Regulaminu;

4.4.3.

Podpisanie oświadczenia o zachowaniu poufności w zakresie informacji dotyczących
Organizatora i Projektów uzyskanych w związku z udziałem w Dialogu;

4.4.4.

Potwierdzenie przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia
obowiązujących Organizatorów i jego dostawców (zasady compliance);

4.4.5.

Oferowanie przez Uczestnika materiałów i usług mieszczących się w przedmiocie Dialogu;

4.4.6.

Doświadczenie w realizacji projektów w sektorze morskiej energetyki wiatrowej lub
w sektorach pokrewnych.

działalności,

4.5. Organizator będzie dodatkowo zwracać uwagę na:
4.5.1.

Zgodność zgłoszenia z Planami Łańcuchów Dostaw, w tym wskazanymi w nich 5
Programami Flagowymi;

4.5.2.

Innowacyjność dostawcy usług i materiałów i potencjał oferowanych materiałów i usług,
alternatywnych względem tradycyjnych rozwiązań.

4.6. Organizator informuje, iż udział w Dialogu jest możliwy dla wszystkich Dostawców produktów
i usług, w tym Dostawców, którzy ze względu na zakres prowadzonej działalności mogą
zaoferować realizację jedynie cząstkowego zakresu przedmiotu Dialogu.
4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia do przetargu obejmującego zamówienie na
dostawy materiałów lub usług, prowadzonego po zakończeniu Dialogu, tylko wobec dostawców
będących w stanie zaoferować pełen zakres dostawy materiałów lub usług, objętych
przedmiotem Dialogu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.7 Regulaminu.
4.8. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Dialogu zostaną powiadomieni o tym przez
Organizatora drogą elektroniczną.
5. Zgłoszenie do udziału w dialogu
5.1. Podmioty zainteresowane udziałem w Dialogu przesyłają zgłoszenie zawierające wypełniony
Formularz Zgłoszeniowy stanowiący załącznik do Ogłoszenia.
5.2. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem interaktywnego Formularza Zgłoszeniowego
stanowiącego załącznik (https://forms.office.com/r/v4y2rkPN1i).

6. Zasady prowadzenia Dialogu
6.1. Dialog prowadzony będzie w języku angielskim. Wszelkie materiały, w tym prezentacje powinny
być sporządzone w języku angielskim.
6.2. Dialog prowadzony będzie w formie warsztatów za pośrednictwem metod bezpośredniego
porozumiewania się na odległość. O sposobie i terminie przeprowadzania warsztatów
Organizator poinformuje Uczestników na swojej stronie internetowej lub w wiadomościach
przekazanych drogą elektroniczną zakwalifikowanym do Dialogu Uczestnikom.
6.3. Uczestnik zapewnia we własnym zakresie środki techniczne umożliwiające mu komunikowanie
się za pośrednictwem metod bezpośredniego porozumiewania się na odległość, niezbędnych
do udziału w warsztatach.
6.4. Problemy techniczne ze strony Organizatora, uniemożliwiające przeprowadzenie Dialogu mogą
skutkować zmianą terminu warsztatów. Problemy techniczne po stronie Uczestnika nie
wstrzymują możliwości prowadzenia warsztatów.
6.5. Elementem każdego Dialogu jest przeprowadzenie co najmniej sesji pytań i odpowiedzi,
umożliwiającej Uczestnikom zapoznanie się z przedmiotem przyszłego zamówienia oraz
oczekiwaniami Organizatora.
6.6. Uczestnictwo w Dialogu jest nieodpłatne, jednak Uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów
związanych z uczestnictwem w Dialogu.
6.7. Po zakończeniu Dialogu Organizator może wszcząć i przeprowadzić postępowanie przetargowe
dotyczące zawarcia umowy na realizację przedmiotu Dialogu. Organizator nie jest zobowiązany
do przekazania Uczestnikom zapytania ofertowego w postępowaniu przetargowym. Niemniej
jednak Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania listy Uczestników, zwłaszcza
oferujących możliwość realizacji cząstkowego zakresu przedmiotu Dialogu, podmiotom, do
których zostaną skierowane zapytania ofertowe na realizację pełnego zakresu przedmiotu
Dialogu. Lista Uczestników będzie przekazana wraz z Formularzem Zgłoszeniowym danego
Uczestnika.
6.8. Biorąc udział w Dialogu Uczestnik wyraża tym samym zgodę na przekazanie informacji, o których
mowa w ust. 6.7.
7. Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych
7.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Organizator informuje, że:
a) administratorem danych osobowych zawartych w złożonych zgłoszeniach do udziału
w Dialogu są MFW Bałtyk II Sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krucza
24/26, 00-526 Warszawa;
b) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym
z przeprowadzeniem Dialogu;
c) dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji
międzynarodowych;
d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Dialogu;

e) dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z wewnętrznych procedur
MFW Bałtyk II Sp. z o.o. oraz MFW Bałtyk III Sp. z o.o.
f)

osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonym Dialogiem ma
prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania i przenoszenia danych;

g) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
h) osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
i)

w przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18
ust. 1 RODO uniemożliwiającego przeprowadzenie Dialogu, Organizator odmawia udziału
w prowadzonym Dialogu.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Aktualna treść Regulaminu publikowana jest wraz z Ogłoszeniem.
8.2. Regulamin może ulec zmianie w odniesieniu do kolejnych Dialogów organizowanych przez
Organizatora.

