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I. ZAMAWIAJĄCY 

 

ENERGA–OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki 

Polskiej 130, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 

Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000033455, NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904, kapitał zakładowy: 

1 356 110 400 zł. 

 

II. DANE KONTAKTOWE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym należy składać drogą 

elektroniczną na adres: rafal.gorczowski@energa.pl (wiadomość e-mail powinna być 

zatytułowana: „Dialog techniczny nr 2/2021 – zgłoszenie udziału <nazwa podmiotu 

składającego zgłoszenie>”. 

2. Pytania merytoryczne związane z dialogiem technicznym, należy kierować na  adres email: 

rafal.gorczowski@energa.pl (wiadomość e-mail powinna być zatytułowana: „Dialog 

techniczny nr 2/2021 – pytanie od <nazwa podmiotu składającego zgłoszenie>”). 

3. Wszelką inną korespondencję kierowaną do Zamawiającego, należy kierować na  adres 

email: rafal.gorczowski@energa.pl (wiadomość e-mail powinna być zatytułowana: „Dialog 

techniczny nr 2/2021 – <nazwa podmiotu składającego zgłoszenie>”). 

4. Zamawiający może w dowolnej chwili dokonać zmiany danych kontaktowych, o czym 

poinformuje Uczestników i potencjalnych uczestników dialogu technicznego, poprzez 

zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

III. PODSTAWA PRAWNA 

1. Dialog techniczny prowadzony jest zgodnie z Regulaminem przeprowadzania dialogu 

technicznego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień przez 

ENERGA OPERATOR S.A. (dalej: Regulamin) 

2. Regulamin znajduje się: https://energa-operator.pl/dostawcy-i-przetargi/regulaminy-i-warunki.  

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO ORAZ CEL 

PROWADZENIA DIALOGU 

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie 

o udzielenie zamówienia celem analizy rynku w przedmiocie wdrożenia portalu 

przyłączeniowego w ENERGA-OPERATOR S.A. [dalej: Portal Przyłączeniowy].  

2. Portal Przyłączeniowy głównie ma za zadanie optymalizować pracę związaną z realizacją 
procesu przyłączeniowego w ENERGA-OPRATOR SA (dalej: EOP), m.in.: 

a) złożenia przez klienta wniosku za pomocą portalu, 

b) elektroniczny obiekt dokumentów, 

c) narzędzia ułatwiające obsługiwanie procesu po stronie EOP i Wnioskodawcy, 

mailto:rafal.gorczowski@energa.pl
mailto:rafal.gorczowski@energa.pl
mailto:rafal.gorczowski@energa.pl
https://energa-operator.pl/dostawcy-i-przetargi/regulaminy-i-warunki
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d) podpisywanie dokumentów za pomocą portalu, 

e) walidacja danych pod kątem jakości danych, 

f) strona powinna być dostosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych 

pracujących w systemach android min wersja 8  i IOS w wersji minimum 9, 

Interfejsy z systemami dziedzinowymi odsługiwanymi przez szynę danych (system 

kancelaryjny i system dystrybucyjny), dokumenty będą przechowywane w elektronicznej 

składnicy dokumentów EOP. 

 

Szczegółowy przedmiot Dialogu zostanie przekazany Uczestnikom dialogu po podpisaniu 

przez nich oświadczenia o poufności informacji (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 

do ogłoszenia) i przesłaniu oświadczeń wraz ze Zgłoszeniem o dopuszczenie do udziału 

w dialogu technicznym. 

Szczegółowy przedmiot Dialogu zostanie udostępniony uczestnikom dialogu wraz z 

informacją o zakwalifikowaniu do dialogu technicznego. 

3. Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji 

w następującym zakresie: 

a. weryfikacja szczegółowych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych 

Zamawiającego w kontekście możliwości ich spełnienia przez oferowane rozwiązania 

różnych Uczestników; 

b. identyfikacja kluczowych z punktu widzenia poprawności, kompletności  

i terminowości wdrożenia systemu wymagań, uwarunkowań, współzależności oraz 

ryzyk obejmujących obszar zagadnień technicznych, formalno-prawnych 

i organizacyjnych dotyczących zarówno Zamawiającego jak i Uczestników; 

c. funkcjonalności, możliwości realizacji wdrożenia, wymaganych parametrów 

technicznych (w tym sprzętu i oprogramowania); 

d. określenia czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert; 

e. określenia innych niezbędnych elementów dla analizowanego rozwiązania; 

f. oszacowania wartości wdrożenia. 

 

V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Dialog 

techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w innych 

językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski. 

2. Zapewnienie tłumacza pozostaje w gestii Uczestnika dialogu technicznego. 

3. Każdy podmiot zainteresowany udziałem w dialogu technicznym jest uprawniony do wzięcia 

w nim udziału, jeżeli w terminie i w sposób wskazany w niniejszym ogłoszeniu złoży 

prawidłowo wypełnione i podpisane Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu 

technicznym wraz z wymaganymi załącznikami. 
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Po dopuszczeniu do udziału w dialogu technicznym przez Zamawiającego, zgodnie 

z warunkami niniejszego ogłoszenia, podmiot zainteresowany staje się Uczestnikiem dialogu 

technicznego. 

4. Pytania dotyczące treści ogłoszenia należy kierować na adres email podany w pkt II.2 

niniejszego ogłoszenia. 

5. Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równe traktowanie wszystkich uczestniczących w nim podmiotów oraz oferowanych 

przez nich rozwiązań. 

6. Poprzez udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące udzielają 

bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji na potrzeby 

przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a w szczególności opisu 

przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy. W przypadku przekazania Zamawiającemu 

w toku dialogu technicznego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019 poz. 1231), podmiot przekazujący dany utwór 

udziela Zamawiającemu bezwarunkowej zgody na wykorzystane tego utworu (w całości, bądź 

w części) na potrzeby przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym opisu przedmiotu 

zamówienia, warunków zamówienia i warunków umowy oraz zezwolenia na wykonywanie 

praw zależnych do utworu, rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu. Uczestnik 

dialogu zapewnia, że wykorzystanie utworu przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw 

osób trzecich. 

7. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu przepisu art. 66 

Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

8. Niniejsze ogłoszenie nie jest również ogłoszeniem postępowania na wybór partnera 

prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ani na wybór 

koncesjonariusza w rozumieniu ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. 

9. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek 

zamówienie. 

10. Zamawiający nie ma obowiązku wszczęcia postępowania/postępowań o udzielenie 

zamówienia w wyniku przeprowadzenia niniejszego dialogu technicznego. 

11. Planuje się prowadzenie dialogu technicznego do czasu poznania przez Zamawiającego 

wszystkich aspektów potrzebnych do dokonania opisu przedmiotu zamówienia, a także 

innych informacji pomocnych do wszczęcia postępowania. 

12. Zamawiający planuje zakończenie dialogu technicznego w ciągu 45 dni od dnia publikacji 

ogłoszenia o dialogu na stronie https://www.energa-operator.pl/. W przypadku konieczności 

przedłużenia dialogu, Zamawiający poinformuje o tym fakcie wszystkich Uczestników. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia dialogu technicznego na każdym jego 

etapie, bez podania przyczyn.  



 
 

 

  Dialog Techniczny 5/16 5/16 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1. W dialogu technicznym może wziąć udział podmiot, który spełni następujące warunki: 

a. prześle prawidłowo wypełnione i podpisane „Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału 

w dialogu technicznym”, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia o dialogu, wraz z innymi wymaganymi załącznikami, w terminie i w sposób 

określony w niniejszym ogłoszeniu; 

b. podpisze „Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji”, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o dialogu technicznym. 

2. Zamawiający do kolejnego etapu zaprosi podmioty, które wykażą w latach 2017 – 2021  

należyte wykonanie wdrożeń: 

a. systemów współpracujących z kontrahentami/klientami poprzez portal, 

lub   

b. systemów wspierających obsługę klientów u zamawiającego.  

Minimalna wartość każdego wdrożenia to 600 000,00 złotych netto. 

W celu potwierdzenia należytego wykonania wdrożeń, podmiot musi dostarczyć wypełniony 

wykaz wdrożeń wraz z opisem typu wdrożenia zgodnie ze wzorem opisanym w Załączniku 

nr 3 do ogłoszenia. 

3. Zamawiający zastrzega, że do kolejnego etapu dialogu technicznego zaprosi nie więcej niż 

8 podmiotów, spełniających warunki opisane w punkcie 1 i 2 

4. W przypadku, gdy udział w dialogu zadeklaruje więcej niż 8 podmiotów, Zamawiający będzie 

oceniał ilość zrealizowanych wdrożeń w latach 2017 – 2021.  

Dodatkowo punktowane będą wdrożenia, wykonane w przedsiębiorstwach będących 

Operatorami Systemu Dystrybucyjnego/Przesyłowego, o których mowa w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne. 

Maksymalna ilość referencji to 5.  

Przy ustalaniu listy podmiotów dopuszczonych do udziału w dialogu technicznym 

Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny: 

• 10 punktów – za każde wdrożenie kompletnego rozwiązania systemu współpracującego 

z kontrahentami/klientami poprzez portal lub systemu wspierającego obsługę klientów 

u zamawiającego (Uwaga: nie będą punktowane upgrade i/lub rozwój istniejącego 

wcześniej u danego podmiotu, np. rozbudowa funkcjonalności systemu o kolejne moduły), 

• 10 punktów dodatkowo – za każde wdrożenie kompletnego rozwiązania systemu 

współpracującego z kontrahentem/klientem poprzez portal lub systemu wspierającego 

obsługę klientów u zamawiającego będącego Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego/Przesyłowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo 

energetyczne. 
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W przypadku takiej samej ilości referencji u kilku podmiotów i takiej samej ilości przyznanych 

punktów, decydująca o miejscu będzie wartość przedstawionych wdrożeń. 

 

VII. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie przez Uczestnika następujących, 

niżej wymienionych dokumentów: 

a. Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1 

do ogłoszenia); 

b. Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji (Załącznik nr 2 do ogłoszenia); 

c. Dokumenty wskazujące sposób reprezentacji Uczestnika składającego Zgłoszenie  

o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, to jest w szczególności odpis 

z właściwego dla Uczestnika rejestru (KRS lub CEIDG). 

d. Wykaz wykonanych wdrożeń systemu (Załącznik nr 3 do ogłoszenia) 

2. Dokumenty wymienione w pkt. VII. 1. winny być podpisane: 

a. elektronicznie, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego; 

b. przez osobę (lub osoby) uprawnione do reprezentowania Uczestnika. 

3. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania Uczestnika nie wynika z załączonego dokumentu,  

o którym mowa w pkt. VII. 1.c., do wniosku należy dołączyć podpisane elektronicznie, przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, pełnomocnictwo dla osoby (lub osób) 

reprezentujących Uczestnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, 

co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby 

pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki, 

do reprezentowania podmiotu, do zgłoszenia należy dołączyć również pełnomocnictwo 

do dokonania tej czynności.  

4. Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym należy złożyć w terminie 10 dni 

roboczych od daty publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego 

https://www.energa-operator.pl/, przy użyciu poczty elektronicznej na adres email 

rafal.gorczowski@energa.pl z uwzględnieniem następujących wymagań: 

a. podpisane elektronicznie dokumenty przed ich wysyłką należy spakować do postaci 

zaszyfrowanego archiwum ZIP (ew. .7z); 

b. hasło do odszyfrowania pliku powinno zostać przekazane w treści emaila lub przy 

użyciu innego kanału komunikacyjnego. 

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do dopuszczenia do dialogu technicznego podmiotu, który 

złoży Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym po wyznaczonym 

terminie. 

 

 

 

https://www.energa-operator.pl/
mailto:rafal.gorczowski@energa.pl
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VIII. PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

1. Po przesłaniu Zgłoszenia o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym drogą 

elektroniczną, Zamawiający dokona weryfikacji złożonych zgłoszeń. 

2. Po weryfikacji Zgłoszeń o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym oraz załączonych 

dokumentów, Zamawiający prześle zainteresowanym podmiotom informację o ich 

dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia do udziału w dialogu. 

3. Wraz z informacją o dopuszczeniu do udziału w dialogu technicznym, Zamawiający prześle 

Uczestnikom dialogu drogą elektroniczną: 

a. Zaproszenie ze scenariuszem przebiegu spotkania; 

b. Scenariusz prezentacji Uczestnika dialogu.  

4. Spotkania z Uczestnikiem dialogu technicznego mogą zostać przeprowadzone, według 

uznania Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą środków porozumienia 

się na odległość, w formie telekonferencji. 

5. Zamawiający może poprosić Uczestnika dialogu technicznego o przesłanie dodatkowych 

informacji objętych przedmiotem dialogu technicznego, w terminie i w formie przez niego 

wskazanej. 

6. Zamawiający sporządzi protokół z dialogu technicznego. 

 

IX. KOSZTY 

Każdy podmiot zainteresowany udziałem w dialogu technicznym oraz Uczestnik dialogu 

technicznego ponosi wszelkie koszty związane z ubieganiem się oraz udziałem w dialogu 

technicznym. Za udział w dialogu technicznym podmioty w nim uczestniczące nie otrzymują 

wynagrodzenia. 

 

X. ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1: Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji 

Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych wdrożeń systemu. 

Załącznik nr 4:  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
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Załącznik nr 1: Zgłoszenie o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym 
 

 

 

Zamawiający: 

ENERGA–OPERATOR S.A. 

ul. Marynarki Polskiej 130 

80-557 Gdańsk 

  

Sprawa: Dialog Techniczny nr 2/2021 

 

 

ZGŁOSZENIE  

UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 

 

w przedmiocie wdrożenie Portalu Przyłączeniowego  

w ENERGA-OPERATOR S.A. 

Uczestnik   /pełna nazwa/  

adres:  /adres do korespondencji/  

Adres e-mail /adres e-mail do korespondencji/  

Dane osoby do 
kontaktów 

 

 

reprezentowany przez ………………………………………………………….……/zarząd/pełnomocnik Uczestnika 
(niepotrzebne skreślić). 

 

Działając w imieniu wskazanego wyżej Uczestnika, oświadczam, że: 

1. Uczestnik jest zainteresowany udziałem w dialogu technicznym w przedmiocie wdrożenia Portalu 

Przyłączeniowego w ENERGA-OPERATOR S.A. na warunkach określonych przez Zamawiającego 

w „Ogłoszeniu o Dialogu Technicznym nr 2/2021” oraz w „Regulaminie przeprowadzenia dialogu 

technicznego”.  

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie informacji przekazanych w toku dialogu technicznego 

na potrzeby przygotowania przez Zamawiającego dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej.  

3. W razie przekazania Zamawiającemu w toku dialogu technicznego utworu, w rozumieniu ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231) Uczestnik udziela 

Zamawiającemu bezwarunkowej, niewypowiadalnej i nieodpłatnej zgody na wykorzystanie tego utworu - 

w zależności do potrzeb Zamawiającego - w całości lub w części, na potrzeby przygotowania dokumentacji 

przetargowej, w tym opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i warunków umowy oraz udziela zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu, rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań utworu lub jego części. Uczestnik zapewnia, że wykorzystanie utworów przez 

Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.  
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4. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udział w dialogu 

technicznym (RODO - Rozporządzenie 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 RODO Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ). 

5. Załącznikami do niniejszego Zgłoszenia są: 

 

Załącznik nr 1.  –  

Załącznik nr 2.  –  

Załącznik nr 3.  –  

 

 
_________________, dnia ____ ____ 2021 roku    

……………………………………………………………………… 
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Uczestnika Dialogu) 
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Załącznik nr 2: Oświadczenie o zachowaniu poufności informacji 
 

(Nazwa Uczestnika) 
………………………………………… 
 
…………………………………………. 
(Adres Uczestnika) 

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI INFORMACJI  
 
Ja, niżej podpisana/y, 
………………………………………………………………………………………….(dalej: „Uczestnik”), 
będąc osobą umocowaną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do udziału 
w Dialogu Technicznym nr 2/2021, pn.: „Wdrożenia Portalu Przyłączeniowego w ENERGA-
OPERATOR S.A.” (dalej: „Dialog”) prowadzonym przez Zamawiającego: ENERGA–OPERATOR S.A., 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-577 Gdańsk, (dalej „Zamawiający”) oświadczam, że zobowiązuję się do 
zachowania w poufności „Informacji Poufnych” przekazanych mi przez Zamawiającego w związku 
z dalszym udziałem w Dialogu.  
 

1. Przez „Informacje Poufne” rozumieć należy wszelkie dane i informacje przekazywane przez 

Zamawiającego Uczestnikowi Dialogu lub uzyskane w inny sposób przy okazji lub w związku 

z prowadzeniem Dialogu, w jakiejkolwiek formie, a w szczególności:  

a) informacje organizacyjno-prawne, ekonomiczne, techniczne, informatyczne, 

technologiczne, handlowe, finansowe, rynkowe i inne podobne informacje związane 

z prowadzeniem działalności przez Zamawiającego oraz spółek powiązanych 

z Zamawiającym;  

b) informacje dotyczące przebiegu, treści i rezultatu prowadzonych pertraktacji ugodowych, 

negocjacji, spotkań, konferencji, włączając rozmowy telefoniczne, pozostających 

w związku ze współpracą pomiędzy Zamawiającym, a Uczestnikiem Dialogu; 

c) wszelkiego rodzaju dokumenty, notatki, akta, materiały utrwalone za pomocą 

elektronicznych nośników informacji lub innych środków technicznych uzyskane 

w dowolny sposób przy okazji lub w związku z prowadzonym Dialogiem. 

2. Uczestnik Dialogu może wykorzystać wszelkie posiadane przez siebie Informacje Poufne 

wyłącznie dla celów związanych z przygotowaniem i realizacją Dialogu. 

3. Wykorzystanie Informacji Poufnych do jakichkolwiek innych celów niż określone w ust. 2. 

stanowi naruszenie niniejszego zobowiązania. 

4. Uczestnik Dialogu zobowiązuje się, że Informacje Poufne będą przekazywane pomiędzy nim, 

a Zamawiającym w formie zapewniającej brak dostępu osób trzecich.  

5. Uczestnik Dialogu zobowiązuje się w sposób należyty zabezpieczyć przed udostępnieniem 

osobom trzecim wszelkiego rodzaju dokumenty zawierające Informacje Poufne posiadane 

przez siebie, w tym również dokumenty utrwalone za pomocą elektronicznych nośników 

informacji lub innych środków technicznych, które zawierają Informacje Poufne. 
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6. Uczestnik Dialogu zobowiązuje się nie ujawniać Informacji Poufnych osobom trzecim oraz 

dołożyć wszelkich starań, aby takiemu przekazaniu lub ujawnieniu zapobiec. Za osoby trzecie 

uważane są wszystkie osoby, włączając pracowników Uczestnika Dialogu i Zamawiającego , 

nie biorące udziału w Dialogu. 

7. Uczestnik Dialogu przyjmuję do wiadomości, że ujawnienie Informacji Poufnych może 

nastąpić wyłącznie: 

a) pod warunkiem uzyskania uprzednio wyraźnej  pisemnej zgody Zamawiającego; 

b) na wyraźne żądanie kompetentnych organów działających na podstawie i w granicach 

uprawnienia ustawowego; 

c) w ramach postępowania sądowego. 

8. Uczestnik Dialogu zobowiązuje się do uzyskania pisemnej zgody, pod rygorem nieważności 

na przekazanie „Informacji Poufnych” osobie trzeciej w zakresie niezbędnym do wzięcia 

udziału w Dialogu. 

9. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy informacji: 

a) które są powszechnie dostępne, jeżeli zostały podane do publicznej wiadomości w inny 

sposób niż przez naruszenie postanowień niniejszej umowy; 

b) informacji ujawnionych przez Stronę na żądanie osoby trzeciej, jeżeli osoba trzecia jest 

podmiotem uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do żądania 

ujawnienia takich informacji; 

c) informacji, które są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

10. Po zakończeniu Dialogu , niezależnie od powodu jego zakończenia, uczestnik Dialogu zwróci 

wszystkie otrzymane od Zamawiającego Informacje Poufne w terminie do 7 dni licząc od dnia 

zakończenia Dialogu, a Informacje Poufne przechowywane elektronicznie usunie ze swoich 

zasobów komputerowych oraz nośników informacji.  

11. Uczestnik Dialogu, zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego wydać lub zniszczyć, 

w zależności od treści żądania wszelkie dokumenty i ich kopie, o ile dokumenty te lub ich 

kopie zawierają Informacje Poufne. 

12. Uczestnik Dialogu oświadcza, że postanowienia niniejszego Oświadczenia nie wyłączają 

dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony informacji przewidzianych w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa , w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 1010). Informacje Poufne, 

o których mowa w ust. 1 niniejszego oświadczenia, należy traktować jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa chronioną w myśl ustawy wymienionej w zdaniu poprzednim. 

13. Uczestnik Dialogu ponosi odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania do zachowania 

w poufności Informacji Poufnych oraz za niezachowanie należytej staranności przy 

wykonywaniu zobowiązań nałożonych na niego niniejszym Oświadczeniem. 
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14. Odpowiedzialność, o której mowa ust. 12, obejmuje działania i zaniechania innych osób, które 

na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego z Uczestnikiem Dialogu lub nawet bez 

takiego tytułu prawnego, weszły w posiadanie Informacji Poufnych Zamawiającego będących 

w posiadaniu Uczestnika Dialogu. 

15. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku określonego  

w niniejszym Oświadczeniu, Uczestnik Dialogu zobowiązuje się wypłacić karę umowną 

w kwocie 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każdy przypadek naruszenia.  

16. Uczestnik Dialogu przyjmuje do wiadomości, że Zamawiającemu przysługuje prawo do 

dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty kary umownej określona w ust. 15. 

17. Obowiązki wynikające z niniejszego oświadczenia obowiązują od momentu podpisania 

i trwają bez ograniczenia czasowego. 

 
 
_________________, dnia ____ ____ 2021 roku    

……………………………………………………………………… 
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Uczestnika Dialogu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 3: Wykaz wykonanych wdrożeń systemu 
 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(pieczęć wykonawcy) 

 

Prowadzący Dialog Techniczny nr 2/2021: 

ENERGA-OPERTOR SA 
ul. Marynarki Polskiej 130 

80-557 Gdańsk 

 
 

WYKAZ WDROŻEŃ WYKONANYCH W LATACH 2017 - 2021 
 

 

Krótki opis i charakterystyka projektu i 
wykonanych prac 

Profil zamawiającego 

Czy Operator Systemu 
Dystrybucyjnego/Przesyłowego, o 
którym mowa w ustawie z dnia 10 
kwietnia 1997 Prawo energetyczne 

(TAK/NIE) 

Wartość  
netto przedmiotu 

wdrożenia 

Data wykonania 
data rozpoczęcia – data 

zakończenia 

Nazwa podmiotu, 
u którego 

zrealizowano 
wdrożenie systemu* 

1 2 3 4 5 6 
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*Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia o wskazanie osób kontaktowych w celu weryfikacji 

 

 
_________________, dnia ____ ____ 2021 roku    

……………………………………………………………………… 
(Podpis upoważnionego przedstawiciela Uczestnika Dialogu) 



 

 

Załącznik nr 4:  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 

Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk przetwarza dane zawarte  
we wnioskach o dopuszczenie do udziału w Dialogu Technicznym na podstawie przepisów Kodeks Cywilny 
oraz z Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. Wśród tych informacji mogą pojawić się 
dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej zwane „RODO” - 
Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), mają charakter danych osobowych. 
 
W świetle powyższego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem danych osobowych, „ADO”, (dalej zwany Zamawiającym), jest Energa-Operator SA, 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Energa-Operator SA, zwanym dalej „IOD” można 
skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl; 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: 
a. art. 6 ust 1lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Zamawiającym tj. w celu związanym z przeprowadzeniem danego Dialogu 
Technicznego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w Energa-Operator SA (dostępny na 
stronie http://bip.energa-operator.pl) 

b. art. 6 ust 1 lit. f RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego (w tym dochodzenie roszczeń 
wynikających z przepisów prawa i archiwizacja dokumentów) 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać: 
a. zainteresowane osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania  
w oparciu o Regulamin udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA, z zastrzeżeniami i 
ograniczeniami wynikającymi z tego Regulaminu oraz ogólnie obowiązujących przepisów 
prawa, w tym RODO; ograniczenia mogą nie mieć zastosowania w stosunku do przekazania 
danych uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom i instytucjom państwa, 

b. uprawnione podmioty Energa Grupa Orlen na podstawie wewnętrznych umów, 
c. podmioty dostarczające korespondencję,  
d. podmioty wykonujące usługi niszczenia i archiwizacji dokumentacji,  
e. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych, 
f. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie wsparcia i utrzymania systemów 

wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego, 
Zamawiający może powierzyć dane osobowe dostawcom usług lub produktów działającym na jego rzecz na 
podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagając od takich podmiotów 
wykonywania czynności na udokumentowane polecenie Zamawiającego, pod warunkiem zachowania 
poufności i zapewnienia ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa powierzonych danych osobowych. 

5. Zamawiający może przekazać dane organom i podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania 
danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy, organy ścigania lub 
instytucje państwowe, 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
wskazanych w pkt 3: 
a. w zakresie przeprowadzenia Dialogu Technicznego – przez okres potrzebny do prowadzenia 

działań przygotowawczych po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez 
prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, 

mailto:iod@energa-operator.pl
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b. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów Zamawiającego  – do chwili zrealizowania 
uzasadnionych interesów Zamawiającego. 

7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w danym Dialogu Technicznym wynika z przepisów 
ustawy Kodeks Cywilny oraz z Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA. 
Niepodanie wymaganych danych osobowych uniemożliwi udział w Dialogu Technicznym. 

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO 

9. Osoba, której dotyczą dane posiada prawo do: 
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących i żądania ich kopii, z uwzględnieniem faktu, iż 

Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty danego 
Dialogu Technicznego; 

b. sprostowania lub uzupełnienia jej danych osobowych, z uwzględnieniem faktu, iż skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku przeprowadzonego Dialogu 
Technicznego w zakresie niezgodnym z Regulaminem oraz nie może naruszać integralności 
protokołu i jego załączników;  

c. żądania od Zamawiającego ograniczenia przetwarzania danych osobowych; skorzystanie z tego 
prawa nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia danego Dialogu 
Technicznego, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa 
w tym m.in. w przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych 
osobowych; 

e. sprzeciwu, przenoszenia danych i ich usunięcia - w uzasadnionych przypadkach, których 
ograniczenia nakładają przepisy ustawy Kodeks Cywilny, RODO i Regulamin zamówień w 
ENERGA-OPERATOR SA*. 

Z uprawnień mogą Państwo skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z Zamawiającym lub IOD 
10. W związku z faktem, że dostęp do danych osobowych mają strony danego Dialogu Technicznego, 

Państwa dane mogą być im przekazywane, w tym do państw spoza Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 4.a. 

 
Dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane 
Zamawiającemu, dysponują już informacjami, o których mowa powyżej w przedstawionym obowiązku 
informacyjnym dla osób fizycznych, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, 
z których Uczestnik Dialogu Technicznego będzie korzystał, przekazanych przez Uczestnika Dialogu 
Technicznego w formularzy zgłoszenia udziału w danym  Dialogu Technicznym, Uczestnicy Dialogu 
Technicznego zobowiązani są do złożenia w formularzu zgłoszenia o dopuszczenie do udziału w danym 
Dialogu Technicznym oświadczenia dotyczącego pozyskania przez Uczestnika Dialogu Technicznego danych 
osobowych od osób trzecich do celów związanych z udziałem w danym Dialogu Technicznym oraz 
zrealizowania względem wskazanych osób niniejszego obowiązku informacyjnego. 
 
*) 
Z uwagi na specyfikę prowadzenia Dialogu Technicznego może nie przysługiwać Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, jeżeli występuje forma 

papierowa dokumentacji; 
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
Zaznaczamy jednak, że każdorazowe żądanie będzie poddane odrębnej analizie, aby określić czy nie zachodzi 
w danym przypadku ograniczenie Państwa praw.   
 


