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OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM 

nr DT/3/2018 

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę kabli elektroenergetycznych SN i nn 
 

I. ZAMAWIAJĄCY  

1. Dane zamawiającego – Energa-Operator SA: 
 adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, 
 NIP: 583-000-11-90, REGON: 190275904, 
 strona internetowa: www.energa-operator.pl. 

2. Adres korespondencyjny: Energa-Operator SA, ul. M. Reja 29, 80-870 Gdańsk, kancelaria pok.038. 
 

II. PODSTAWA PRAWNA  

3. Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanym 
na stronie internetowej zamawiającego – http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/ogloszenia_o_zamowieniach.xml 
pod adresem - https://zakupy.energa-operator.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFile-
sList&USER_MENU_HOVER=publicFilesList 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU I ZAKRES INFORMACJI PLANOWANYCH DO                      
POZYSKANIA OD JEGO UCZESTNIKÓW  

4. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest dostawa kabli elektroenergetycznych SN i nn, zgodnych z ich specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniej-
szego ogłoszenia oraz załącznikiem nr 2 – Specyfikacja techniczna. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn (załącznik nr 
3 do Procedury „ Standardy techniczne w Energa-Operator SA” w ramach procesu „standaryzacja i prekwalifikacja materiałów                           
i urządzeń elektroenergetycznych” w megaprocesie „Zarządzanie pracami na sieci”.) 

5. Celem dialogu technicznego jest pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania dokumentów, w tym opisu przed-
miotu zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz do określenia warunków umowy, w postępowaniu o udzie-
lenie zamówienia, o którym mowa w pkt 4. 

6. Zamawiający planuje pozyskanie informacji: 
1) dotyczących zagadnień technicznych, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 4, 
2) o potencjalnych mocach produkcyjnych potencjalnych wykonawców, 
3) o możliwościach spełnienia wymagań w zakresie dokumentacji technicznej wymaganej od wykonawców, 
4) cenowych o produktach oferowanych na rynku, 
5) innych, związanych merytorycznie z przedmiotem zamówienia. 

 

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  

7. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10 „Regulaminu przepro-
wadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia 
na język polski.  

8. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań indywidualnych lub telekonferencji z jego uczestnikami.  

9. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na  31.10.2018 r.  
 

V. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

10. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym powinny złożyć „Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym”, 
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, wraz z dokumentami poświadczającymi należyte umo-
cowanie do reprezentacji uczestnika.  

11. Zgłoszenia można składać:  

1) w postaci papierowej – w Energa-Operator SA, ul. M. Reja 29, 80-870 Gdańsk, w pok. nr 38 (kancelaria), z dopiskiem na 
opakowaniu „Zgłoszenie w DT/3/2018”,  

2) w postaci elektronicznej – na adres: jolanta.skocka@energa.pl, z dopiskiem w tytule wiadomości: „DT/3/2018”.  

12. Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 09.10.2018 r., do godz. 13:00. 

13. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji. 
 

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z UCZESTNIKAMI  

14. W trakcie dialogu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub za 
pomocą poczty elektronicznej. 

15. Uczestnicy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje:  

http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/ogloszenia_o_zamowieniach.xml
https://zakupy.energa-operator.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
https://zakupy.energa-operator.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
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1) w postaci papierowej – w Energa-Operator SA, ul. M. Reja 29, 80-870 Gdańsk, w pok. nr 38 (kancelaria), z dopiskiem na 
opakowaniu „Zgłoszenie w DT/3/2018”,  

2) w postaci elektronicznej – na adres: jolanta.skocka@energa.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „DT/3/2018”. 

  

VII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z RODO 

16. 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”, 
informujemy, że:  

1) administratorem danych osobowych jest Energa-Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Energa-Operator SA można skontaktować się pod adresem  
e-mail: iod.energa-operator@energa.pl; 

3) dane osobowe przetwarzane będą: 

a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z dialogiem technicznym na dostawę kabli elektroenerge-
tycznych SN i nn – DT/3/2018, 

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celach związanych z dialogiem technicznym, o którym mowa w pkt 3) lit. a), 

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa; 

4) odbiorcami danych osobowych mogą zostać: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 
3 ustawy;  

b) uprawnione organy publiczne, 

c) spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów, 

d) podmioty dostarczające korespondencję,  

e) podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,  

f) podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych, 

g) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe;    

5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy zawartej w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1.3.1, 
przekroczy 4 lata – przez cały czas trwania umowy; po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez 
prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń; 

6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących wykonawcy będącego osobą fizyczną jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;  

7)  w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 
RODO; 

8) osoba, której dotyczą dane posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych *; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z za-
strzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna ona, że przetwarzanie da-
nych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO; 

______________________ 
*   Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załącz-
ników. 

**  Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicz-
nego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

9) osobie, której dotyczą dane nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 
przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Dla uzyskania przez zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane zamawiającemu, dysponują 
już informacjami, o których mowa w pkt 1, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których 
wykonawca będzie korzystał, przekazanych przez wykonawcę w zgłoszeniu do dialogu technicznego, wykonawcy zobowiązani są do 
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złożenia w formularzu zgłoszenia do dialogu oświadczenia dotyczącego pozyskania przez wykonawcę danych osobowych od osób 
trzecich dla niniejszego dialogu.  
 

VIII.   ZAŁĄCZNIKI   

17. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: 

1) specyfikacja techniczna, 

2) Specyfikacja techniczna. Kable i przewody elektroenergetyczne SN i nn (załącznik nr 3 do Procedury „ Standardy techniczne 
w Energa-Operator SA” w ramach procesu „standaryzacja i prekwalifikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych”                       
w megaprocesie  „Zarządzanie pracami na sieci”.), 

3) wzór zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym. 

 


