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MFW
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PTMEW
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Morska Farma Wiatrowa Baltic II
Baltic Trade and Invest Sp. z o.o.
Zgoda i Certyfikacja (Consent & Certification)
Kontrakt Różnicowy
Data Rozpoczęcia Działalności Operacyjnej (Commercial Operation Date)
Jednostka do przewozu załóg (Crew Transfer Vessel)
Decyzja Środowiskowa
Wyłączna Strefa Ekonomiczna
Ostateczna Decyzja Inwestycyjna
Fundament
gigawat
gigawatogodzina
wysokie napięcie
BHP i Ochrona Środowiska
kilometr
kilowolt
Najniższy Pływ Astronomiczny
Uśredniony Koszt Wytworzenia Energii Elektrycznej (Levelized Cost of Energy)
Logistyka
Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i
urządzeń w polskich obszarach morskich wydane przez Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej, decyzja nr MFW /5A/13, z dnia 10.07.2013.
metr
metry na sekundę
monopal
Średni poziom morza
tony metryczne
megawat
megawatogodzina
Eksploatacja i Utrzymanie (Operations & Maintenance)
Oryginalny producent urządzeń (Original Equipment Manufacturer)
Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej
w morskich farmach wiatrowych
Morska Farma Wiatrowa
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej
Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej
RWE Renewables GmbH
Element Przejściowy
Operator Systemu Przesyłowego
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Niewybuchy i niewypały
rok/lata

Zastrzeżenia prawne:
W związku z artykułem 15 ust. 5 Ustawy o MFW, niniejszy plan łańcucha dostaw materiałów i usług, o
którym mowa w art. 42 ust. 1 Ustawy o MFW zawiera informacje techniczne, technologiczne oraz
organizacyjne Spółki oraz inne informacje mające wartość gospodarczą dla Spółki, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ("Tajemnica Przedsiębiorstwa"). Następujące informacje stanowią Tajemnicę
Przedsiębiorstwa:
a)

koszty prac przygotowawczych i budowy, w tym informacje o potencjalnym polskim udziale
(%) w tych kosztach;

b)

koszty związane eksploatacją i utrzymaniem (O&M) w tym potencjalny udział kosztów
operacyjnych poniesionych w Polsce (%);

c)

wydatki Devex, Capex, Opex;

d)

oszacowanie produkcji energii elektrycznej (w tym produkcja energii P50 brutto, produkcja
energii P50 netto w przypadku dostępności turbin, liczba godzin pełnego obciążenia rocznie);

e)

niektóre informacje związane z projektem koncepcyjnym dla turbin wiatrowych (w tym łączny
ciężar fundamentów (MP+EP), ciężar monopali, ciężar elementu przejściowego);

f)

terminy i zakres planowanych przetargów.

W związku z tym, z uwagi na istniejące ryzyko naruszenia zasad dotyczących uczciwej konkurencji,
treść niniejszego planu łańcucha dostaw materiałów i usług w zakresie określonym powyżej jest ściśle
poufna i nie może zostać ujawniona jakimkolwiek osobom trzecim. W rezultacie, zgodnie z art. 15 ust.
5 Ustawy o MFW, Spółka załączyła do Wniosku wersję planu łańcucha dostaw materiałów i usług
niezawierającą informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Załącznik nr 10.
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Wstęp
1.1

Wprowadzenie

Niniejszy Plan Łańcucha Dostaw Materiałów i Usług ("Plan") zostaje złożony przez spółkę Baltic Trade
and Invest Sp. z o.o. (dalej "BTI" albo "Spółka") w ramach wniosku o przyznanie prawa do pokrycia
ujemnego salda dla morskiej farmy wiatrowej Baltic II zgodnie z artykułem 15 ust. 3 pkt. 5 oraz art. 42
ust. 1 Ustawy o MFW. Przygotowując niniejszy Plan Spółka uwzględniała m.in. następujące czynniki:
•

Realizacja morskiej farmy wiatrowej Baltic II i przyszłych projektów budowy morskich farm
wiatrowych w Polsce w celu osiągnięcia ustalonych przez polski rząd celów w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz w celu udzielenia wsparcia przy
dążeniu do realizacji celów określonych przez Unię Europejską dotyczących energii z
odnawialnych źródeł energii i redukcji poziomu emisji dwutlenku węgla;

•

Doprowadzenie do redukcji kosztów realizacji i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej,
a tym samym ostatecznie kosztu energii elektrycznej dla odbiorców końcowych; oraz

•

Zapewnienie i promowanie udziału lokalnego w morskiej farmie wiatrowej Baltic II oraz
rozwinięcie rodzimego łańcucha dostaw, tak aby polska gospodarka mogła skorzystać na
dalszym rozwoju sektora MFW.

Spółka BTI przedstawia niniejszy Plan na podstawie aktualnego statusu realizacji morskiej farmy
wiatrowej Baltic II oraz zgodnie z jej najlepszą wiedzą.

1.2

Streszczenie

Polska, tak jak wiele innych państw zaangażowanych w rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej,
wprowadza do krajowego porządku prawnego zachęty dla rozwoju lokalnego łańcucha dostaw
materiałów i usług (ang. local content in supply chain). Celem tych regulacji jest wspieranie wymiany
informacji, pomiędzy podmiotami planującymi inwestycje w zakresie morskich farm wiatrowych, a
przedsiębiorcami, którzy mogliby świadczyć usługi i dostawy na ich rzecz, co z pewnością przyczyni się
do realizacji inwestycji w sposób efektywny, zarówno ekonomicznie jak i organizacyjnie, a także
przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, promowania rozwoju przedsiębiorstw i przyspieszenie
transferu umiejętności i technologii.
Koncepcja rozwijania lokalnego łańcucha dostaw wpisuje się w filozofię realizowania projektów
morskich farm wiatrowych reprezentowany przez BTI oraz RWE. Za pośrednictwem spółki zależnej BTI
spółka RWE Renewables chciałaby pokazać w niniejszym Planie swoje dążenie do stworzenia wartości
i miejsc pracy w Polsce. Głównym celem jest wspieranie lokalnych technologii i usług, tym samym
promując rozwój przedsiębiorstw i przyspieszając transfer umiejętności. Udział lokalny stał się dla RWE
Renewables strategicznym priorytetem – stanowiąc źródło zarówno wyzwań, jak i możliwości.
Już na stosunkowo wczesnym etapie przygotowywania projektu, BTI zakontraktowała w Polsce
znaczną liczbę usług przygotowawczych poprzedzających etap rozpoczęcia budowy. Do realizacji
określonych zadań przy realizacji projektu BTI współpracuje z polskimi przedsiębiorstwami takimi jak
Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego dokumentu, a także przekazywanie jego treści innym
stronom bez wyraźnej zgody RWE Renewables GmbH lub jednego z jej podmiotów zależnych jest surowo zabronione.

BALTIC SEA POWER / BALTIC
TRADE AND INVEST SP. Z O.O.

Strona
7/52
Tytuł dokumentu
PLAN ŁAŃCUCHA DOSTAW MATERIAŁÓW I USŁUG

m.in. Ekozapas, Geofusion, 3Bird, Tringa, Uniwersytet Gdański, Lider Tech, IO PAN, PIG/PGI, LOTOS,
Sartori & Berger Polska, DHI Polska, PROJMORS, Elecom, oraz N-SEA.
BTI nie tylko bezpośrednio poszukuje wykonawców i dostawców na lokalnym rynku, ale także wymaga
tego samego od swoich głównych kontrahentów. Zawierając kluczowe umowy dla realizacji projektu
morskiej farmy wiatrowej Baltic II, BTI zamierza motywować i zobowiązywać swoich głównych
kontrahentów do wymiany informacji oraz poszukiwania i zapewnienia udziału lokalnego w łańcuchu
dostaw od swoich podwykonawców i dostawców. RWE oraz BTI wprowadzają w tym zakresie
określone zobowiązania umowne w negocjowanych już kontraktach.
Port bazowy oraz baza O&M dla morskiej farmy wiatrowej Baltic II będą znajdować się w Polsce, a
czynności związane z budową, jak również bieżącą obsługą i serwisowaniem farmy będą realizowane
przez personel bezpośrednio z Polski. Zespół, który będzie obsługiwał i prowadził inwestycję FEW
BALTIC II, będzie miał siedzibę w Polsce i przez 30 lat będzie tworzył miejsca pracy wymagające
wysokich kwalifikacji. W okresie eksploatacji Baltic II polscy dostawcy będą kontraktowani we
wszystkich tych obszarach, w których będzie to możliwe, z zachowaniem zasad zdrowej konkurencji.

1.3

Informacje o Wnioskodawcy 1

Nazwa Wnioskodawcy: Baltic Trade and Invest sp. z o.o.
Adres siedziby Wnioskodawcy: ul. Deotymy 21, 76 - 200 Słupsk, Polska
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000293888
•
•

•
•

1

BTI jest spółką utworzoną w listopadzie 2007 roku, przeznaczoną do prowadzenia działalności
gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii elektrycznej.
BTI realizuje działania zmierzające do zaplanowania i przygotowania budowy oraz eksploatacji
morskiej farmy wiatrowej Baltic II, w ramach czego m.in.:
a.

w
maju
2013
roku
uzyskała
decyzję
nr
MFW/5a/13
(znak
GT7pb/62/29999/decyzja/2013) wydaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2013 r., o pozwoleniu na wznoszenie i
wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach
morskich

b.

w grudniu 2020 zawarła umowę o przyłączenie (nr DS/MFW5/2019/BALTIC II)
gwarantując przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltic II do sieci.

W sierpniu 2019 roku RWE Renewables GmbH z siedzibą w Essen nabyła 100% udziałów w BTI,
tym samym wprowadzając BTI do grupy kapitałowej RWE
Obecnie, 100% udziałów w BTI należy do spółki RWE Renewables International Participations
B.V. z siedzibą w Geertruidenberg, Holandii, z siedzibą pod adresem: Amerweg 1, 4931 NC
Geertruidenberg, Holandia, której bezpośrednim wspólnikiem jest RWE Renewables

Informacje o Wnioskodawcy. Nazwa i adres siedziby Wnioskodawcy, zgodnie z art. 42(1)(1) Ustawy o MFW
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GmbH.Do dnia dzisiejszego BTI prowadzi szeroko zakrojone prace polegające na zaplanowaniu
i przygotowaniu realizacji morskiej farmy wiatrowej Baltic II.

GRUPA RWE 2
2.1

W skrócie

BTI należy do grupy kapitałowej RWE
Grupa RWE oferuje unikalne połączenie odnawialnych źródeł energii z konwencjonalnymi oraz
globalną platformą obrotu energią
•
Dzięki globalnemu portfelowi instalacji wytwórczych do roku 2040 RWE zobowiązała się do
osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz celu związanego z neutralnością pod
względem emisji CO2
Więcej informacji na temat grupy RWE oraz zakresu działalności prowadzonej przez spółki z grupy
można uzyskać na stronie: https://www.group.rwe/en.
•
•

Rys. 2-1: Uproszczony schemat struktury grupy RWE.

2.2

Nowe RWE

W ciągu ostatnich kilku lat grupa RWE fundamentalnie przebudowała swoją pozycję. Na początku
procesu transformacji RWE pozostawała zintegrowanym gestorem sieci, który był w dalszym ciągu
aktywny w całym łańcuchu wartości energii. Obecnie RWE jest spółką specjalizującą się w wytwarzaniu
energii i obrotu energią, która pragnie wnieść wkład w poważną transformację sektora

2

Opis grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca, zgodnie z art. 42(1)(2) Ustawy o MFW
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energetycznego opierającą się na niemal bezemisyjnym wytwarzaniu energii elektrycznej w sposób
zarówno bezpieczny, jak i przystępny cenowo.
Na początku 2018 r. uzgodniliśmy z E.ON szeroką wymianę aktywów, która już się zakończyła. Na
początku lipca 2020 r. działalność Innogy w zakresie energii odnawialnej została prawnie przeniesiona
z powrotem do RWE, stanowiąc ostatni etap transakcji.
Działania E.ON i Innogy w ramach RWE dotyczące energii odnawialnej uczyniły z nas wiodącego na
świecie wytwórcę energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Oprócz istniejących aktywów
pozyskaliśmy liczne inwestycje rozwojowe znajdujące się na różnych etapach rozwoju. Skupiamy się
rozwoju energetyki wiatrowej. Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
zdecydowanie będzie generowało największą część naszych dochodów.
W okresie od 2012 r. do 2019 r. RWE zmniejszyła swój roczny poziom emisji dwutlenku węgla o 51%.
Do roku 2030 planujemy zmniejszyć go o 75%. Wycofywanie się z wytwarzania energii elektrycznej z
węgla będzie tu odgrywało główną rolę. Do roku 2040 chcemy osiągnąć cel neutralności pod względem
emisji dwutlenku węgla. Dokonamy tego dzięki szybkiemu rozwojowi energii odnawialnej,
wykorzystywaniu technologii składowania na większą skalę i stosowaniu paliwa neutralnego pod
względem emisji dwutlenku węgla do wytwarzania energii elektrycznej.
Nasza grupa, w której zatrudnionych jest około 20 000 pracowników, opiera się na czterech spółkach
zależnych:
•

RWE Renewables

•

RWE Generation

•

RWE Power

•

RWE Supply & Trading.

2.3

Główna działalność operacyjna grupy

•

RWE Renewables GmbH (RWE Renewables) jest odpowiedzialna za działalność grupy w
dziedzinie odnawialnych źródeł energii, jak również za rozwój technologii jej magazynowania.
RWE Renewables prowadzi swoją działalność globalnie, w ponad 15 krajach na świecie, w tym
w Polsce, gdzie eksploatuje ok 355 MW zainstalowanej mocy. Zatrudnia około 3.500 wysoko
wykwalifikowanych pracowników. RWE Renewables to portfel instalacji o łącznej mocy
zainstalowanej ponad 9 GW. Z takimi zasobami, od samego początku spółka jest znaczącym
graczem na rynku wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i jest
skoncentrowana na swoim rozwoju mając pokaźny zasób przewidywanych projektów (ang.
project pipeline). W okresie od 2020 roku do końca 2022 roku, zamierzamy zwiększyć nasz
portfel projektów odnawialnych źródeł energii do łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej
13 GW, co wymaga inwestycji ok 5 miliardów Euro; uwzględniając wkład naszych partnerów,
łączny poziom nakładów inwestycyjnych może uzyskać poziom 9 miliardów Euro. Na tę chwilę
RWE działa głównie na swoich podstawowych rynkach w Europie i Ameryce Północnej. W
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przyszłości RWE będzie się starała korzystać z nowych okazji rynkowych, a także w sposób
zrównoważony zwiększać swój portfel źródeł odnawialnych.
•

Elektrownie konwencjonalne należące do spółki RWE Power tworzą trzon bezpieczeństwa
dostaw energii elektrycznej. Spółka ta, mająca ok. 11.000 pracowników. Częścią działalności
RWE Power jest również wycofywania elektrowni jądrowych z eksploatacji, co powinno
zakończyć się do końca 2022 roku, jak i stopniowo zakończone (najpóźniej do 2038 roku)
wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach opalanych węglem w Niemczech.

•

W wysokosprawnych elektrowniach spółki RWE Generation w Niemczech, Wielkiej Brytanii i
Holandii, około 3.100 pracowników wykorzystuje gaz, węgiel kamienny, hydroenergię i
biomasę do wytwarzania energii elektrycznej.

•

RWE Supply & Trading posiadająca około 1.600 pracowników w 40 krajach, prowadzi obrót
energią elektryczną, gazem, towarami oraz uprawnieniami do emisji CO2. Wspierani
precyzyjnymi analizami rynkowymi i kierowani wysoką orientacją na klientów, tworzą
innowacyjne rozwiązania w zakresie dostaw energii, a także koncepcje dotyczące zarządzania
ryzykiem w spółkach przemysłowych.

2.4

Osiągnięcia RWE w zakresie morskiej energii wiatrowej

RWE Renewables obsługuje dużą flotę morskich farm wiatrowych o całkowitej mocy 2,5 GW i chociaż
skupia się obecnie na Europie, ma też zrównoważony i atrakcyjny portfel potencjalnych projektów na
światowych rynkach rosnących o przyznanej mocy 1,8 GW.

Wejście na wschodzący polski rynek morskiej energetyki wiatrowej jest częścią strategii rozwoju RWE
Renewables w Europie. Chociaż w przeszłości morska energetyka wiatrowa skupiała się głównie na
Morzu Północnym, spodziewamy się jej wzrostu na Morzu Bałtyckim. Na Morzu Bałtyckim Polska
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wyłania się jako kluczowy rynek i drugi pod względem wielkości rynek energetyczny dzięki dążeniom
rządu do zbudowania potencjału morskiej energetyki wiatrowej do 10 GW do 2040 r. RWE Renewables
ma duże kompetencje, jeśli chodzi o Morze Bałtyckie dzięki opracowaniu, zbudowaniu i obsłudze
projektów morskiej energetyki wiatrowej w Niemczech (Arkona, 385 MW), Danii (Rødsand, 207 MW)
i Szwecji (Kåreham, 48 MW). Stanowi to bardzo specyficzny i unikalny dla polskich wód know-how i
oferuje duży potencjał synergii.
Polska jest dla RWE rynkiem priorytetowym: w sierpniu 2019 r. obok nabycia BTI realizującej morską
farmę wiatrową Baltic II, RWE nabyła również kolejne projekty związane z morską energetyką
wiatrową w Polsce, czym zrealizowała swoją ambicję wejścia na polski rynek morskiej energetyki
wiatrowej.
Dzięki swojej międzynarodowej obecności RWE jako lider na rynku morskiej energii wiatrowej, ma
doskonałe relacje z wiodącymi dostawcami w łańcuchu dostaw w skali globalnej, ale i lokalnej.
Obejmuje to różnych polskich dostawców (więcej w punkcie 2.5 poniżej).
Koncepcja RWE polega na wykonywaniu działań związanych z montażem i eksploatacją (tzw. O&M)
morskiej farmy wiatrowej w miejscach położonych możliwie jak najbliżej farmy, czego konsekwencją
jest fakt, że polskie porty są brane pod uwagę jako lokalne porty bazowe i porty O&M. RWE jest
zainteresowana, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, korzystaniem z wkładu lokalnego i jego
rozwijaniem. Tytułem przykładu, gdy RWE dzięki współpracy przy realizacji projektu morskiej farmy
wiatrowej Arkona, w okolicy i w kraju związkowym Mecklenburg-Vorpommern dokonała inwestycji na
ponad 100 mln. EUR, słabo rozwinięty pod względem gospodarczym port Mukran na wyspie Rugii w
Niemczech istotnie się rozwinął pod względem gospodarczym. Innowacyjne rozwiązania w zakresie
fundamentów zostały zaprojektowane i dostarczone z EEW SPC w Rostocku, co było możliwe dzięki
modernizacji i zwiększeniu możliwości produkcyjnych zakładu, dostosowując je do wymogów
monopali w rozmiarze "XXL".

2.5

Podejście RWE do innowacyjności w rozwijaniu morskich farm wiatrowych

RWE ciągle poszukuje nowych innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia konkurencyjności oraz
możliwości sektora morskiej energetyki wiatrowej. Dotyczy to zarówno nowych rozwiązań
technologicznych jak i optymalizacji wewnętrznych procesów oraz zasad realizacji zamówień czy
instalacji. Przykładowo, przy realizacji morskiej farmy wiatrowej Arkona, RWE przeprowadziło próbę
na żywo Prototypowego Montażu na Lądzie (ang. Prototype Onshore Assembly), w której udział wzięli
wszyscy dostawcy oraz wykonawcy, co miało na celu zoptymalizowanie procesów i zidentyfikowania
potencjalnych słabych punktów w procesie. Dzięki wykonanej próbie wszyscy uczestnicy zostali
właściwie przygotowani na możliwe ewentualności, które mogły pojawić się podczas budowy, np. w
zakresie używania właściwych śrub i narzędzi oraz zapobiegania powstania ryzyk związanych z BHP.
Zamierzamy powtórzyć taką próbę podczas realizacji morskiej farmy wiatrowej Baltic II przed
rozpoczęciem budowy.
Innowacyjność RWE w technologii morskiej energetyki wiatrowej to nie tylko usprawnienie procesów,
ale również optymalizacja biznesowa danego projektu, dzięki czemu RWE uzyskuje przewagę
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konkurencyjną dla swoich przyszłych projektów. Wśród bardziej znamiennych przykładów wymienić
należy: rozwiązanie antykorozyjne dla monopali, które zostało docenione nagrodą German
Renewables Award, wykonanie Wielokanałowego Badania Sejsmicznego 3D gruntu, podgrzewane
stanowisko do cumowania łodzi dla morskiej stacji elektroenergetycznej lub metodologia mocowania
śrubowego wieży turbiny wiatrowej (pozwalająca na jej wymianę). Ciągle udoskonalamy innowacyjne
rozwiązania, które zostały wdrożone i poszukujemy kolejnych.
RWE koncentruje się również na wspieraniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony
środowiska, wyznaczając nowe trendy w zakresie wydajnych technologii. Dla przykładu – MFW Arkona
to inwestycja o jak dotąd najniższym poziomie hałasu w Niemczech. RWE z powodzeniem wykorzystała
różne środki ochrony przez hałasem (innowacyjny kafar, tłumik hydrauliczny (HSD) i podwójne duże
kurtyny bąbelkowe (DBBC)), a także system odstraszania zwierząt Fauna Guard, dzięki czemu była w
stanie zmniejszyć nałożone restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Innym ważnym innowacyjnym
środkiem było ułożenie i zamocowanie przez wały skalne wszystkich wewnętrznych kabli
przesyłowych, co miało miejsce po raz pierwszy na niemieckiej morskiej farmie wiatrowej i
spowodowało mniejsze oddziaływanie na środowisko i znaczne obniżenie kosztów dzięki całkowitemu
uniknięciu prowadzenia wykopów.
Dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom także na etapie planowania procesów, kampania
instalacji morskiej farmy wiatrowej Arkona okazała się dużym sukcesem – wszystkie turbiny zostały
zainstalowane zgodnie z branżowym punktem odniesienia w ciągu zaledwie 112 dni. Ponadto
wszystkie fundamenty zostały położone bez odboju pala, a wszystkie wewnętrzne kable przesyłowe o
łącznej długości 75 km zostały ułożone w ciągu zaledwie 42 dni.
RWE jest gotowa podzielić się swoim know-how ze swoimi partnerami i dostawcami na szczeblu
lokalnym i międzynarodowym w celu efektywnej realizacji projektu MFW Baltic II.

2.6

Doświadczenie i działalność RWE w Polsce

Aktualnie RWE w Polsce eksploatuje lądowe farmy wiatrowe o mocy zainstalowanej elektrycznej
wynoszącej 355,2MW, jest w trakcie budowy kolejnych o mocy 87,3 MW i przygotowywania farm
wiatrowych o mocy 364 MW. RWE posiada ok. 60 pracowników aktywnych w całej Polsce, zajmujących
się rozwijaniem, budową i eksploatacją lądowych farm wiatrowych.
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Żnin

Nowy Staw III

Śmigiel

Nowy Staw IV

Gaworzyce

Rys. 2-2: Najważniejsze projekty dotyczące lądowych farm wiatrowych w trakcie budowy.

W dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej RWE już nawiązała lub jest w trakcie nawiązywania
doskonałych relacji z polskimi dostawcami. W przeszłości, RWE współpracowało już przy projektach
morskich farm wiatrowych z polskimi dostawcami:
Polscy dostawcy
Energomontaż-Pół Gdynia Sp. z o.o. (Gdynia)

Projekt RWE / rok

Zakres

Kaskasi/Niemcy, 2020

Stacja elektroenerg.

Nordsee Ost, Niemcy,
2015/Nordsee One, Niemcy,
2017

Stacja elektroenerg.

Pomkol Sp. z o.o. (Kolbudy)

Kaskasi/ Niemcy, 2020

Stacja elektroenerg.

Gotech Sp. z o.o. (Gorzów Wlkp.)

Kaskasi/ Niemcy, 2020

Stacja elektroenerg.

JW Steel Construction Sp. z o.o. (Szczecin)

Kaskasi/ Niemcy, 2020

Fundamenty

P.P.U.B. lnkomet Sp. z o.o. (Radomsko)

Kaskasi/ Niemcy, 2020

Fundamenty

Stocznia Gdańsk S.A. (Gdańska)

Nordsee Ost, Niemcy, 2015

Stacja elektroenerg.

Stalkon Sp. z o.o. (Police)

Nordsee Ost, Niemcy,
2015/Nordsee One, Niemcy,
2017

Stacja elektroenerg.

CGH Polska Sp. z o.o. (Bydgoszcz)

Nordsee One, Niemcy, 2017

Stacja elektroenerg.

Famet S.A. (Opole)

Nordsee Ost, Niemcy,
2015/Nordsee One, Niemcy,
2017

Turbiny wiatrowe

Spomasz Pleszew S.A. (Zary)

Triton Knoll / WB

Fundamenty/element
stalowe

Galloper / WB
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Projekt RWE / rok

HFG Poland Sp. o.o. (Heerema Fabrication)

Zakres

Galloper / WB

Stacja elektroenerg.

Galloper / WB

Kable

JW Steel Construction Sp. o.o. (Szczecin)

Arkona/ Niemcy, 2019

Fundamenty

dostawca Bladt Industries

Kaskasi, Niemcy, 2020

Fundamenty

P.P.U.B. lnkomet

Arkona/ Niemcy, 2019

Fundamenty

JV Aarsleff/Bilfinger Berger (Świnoujscie)

Rødsand/Dania, 2010

Fundamenty

Tele-Fonika Kable S.A. (Woj. Małopolskie)

Triton Knoll/WB, 2020

Kable

dostawca Petrofac
TELE-FONIKA Kable S.A. (podwykonawca JDR
Cables)
dostawca JDR Cables

dostawca Bladt Industries

dostawca JDR Cables

Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy MFW Baltic II 3
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
Jeśli chodzi o koszty, plan realizacji projektu przewiduje ponoszenie kosztów związanych z
przygotowaniem projektu (faza przygotowawcza) do roku 2023 oraz kosztów inwestycyjnych (faza
budowy) do roku 2027. Koszty te obejmują budowę morskiej farmy wiatrowej o zainstalowanej mocy
wynoszącej 350 MW wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzania mocy.

3 Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy MFW Baltic II wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z art.
42(1)(3) Ustawy o MFW
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W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram realizacji pozostałych głównych kamieni milowych oraz zadań i rozkład wydatków na fazy: Przygotowanie,
Budowa i Eksploatacja:

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
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W przypadku wydatków DEVEX (szacowanych do II kw. 2023 roku) związanych z przygotowaniem
projektu, udział lokalny w łańcuchu dostaw materiałów i usług został już zagwarantowany lub
wstępnie zidentyfikowany jako możliwy w takim zakresie jak m.in. usługi agenta transportowego,
usługi badania dna morskiego pod kątem UXO, usługi wstępnego badania geotechnicznego terenu i
geofizycznego gleby, przygotowania założeń projektu, geofizycznego badania gleby, opracowania
początkowych założeń projektowych i inżynierskich („FEED”) oraz badania due diligence
poddostawców (Tier 2) w odniesieniu do kwestii mających zastosowanie do dostawców (np.
standardów i norm), ogólnego doradztwa inżynieryjnego w zakresie instalacji elektrycznych,
pozyskania pozwoleń na prace wykonywane na lądzie, wsparcia przy zawieraniu umów dotyczących
tytułu do gruntu, badania gruntu pod kątem możliwości położenia kablowej linii eksportowej na lądzie,
usług urbanisty związanych z planowaniem przestrzennym na lądzie, kampanii MetOcean, badań
środowiskowych na lądzie, badań środowiskowych dna morskiego, doradztwa w zakresie projektu na
potrzeby pozwolenia na budowę, doradztwa w zakresie służebności gruntu na lądzie, ekspertyz
technicznych na morzu i lądzie, studium wykonalności budowy w zakresie O&M, projektu
koncepcyjnego i architektów, koszty usług prawnych. Do kosztów projektu ponoszonych lokalnie
zalicza się także opłaty na rzecz operatora sieci za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej czy opłaty
za wydanie pozwolenia na budowę tzw. sztucznych wysp.
Na etapie budowy w ramach wydatków CAPEX (szacowanych od III kw. 2023 roku do IV kw. 2026
roku) rozważamy udział lokalny w łańcuchu dostaw w zakresie m.in. konsultacji w zakresie łagodzenia
hałasu, przewozu załóg, usuwaniem niewybuchów i niewypałów, infrastrukturą komunikacyjną,
usługami na morzu, jednostkami związanymi z zakwaterowaniem na morzu, dostawą turbin, kontrolą
jakości, dostawą kabli połączeniowych oraz dostawą kablowej linii eksportowej i ich
instalacją/montażem, dostawą elementów stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej na morzu
włącznie z fundamentami, podaniem napięcia i oddania jej do eksploatacji, monitorowaniem
środowiska, czy budową bazy O&M.
W przypadku wydatków OPEX (szacowanych od I kw. 2027 roku) na etapie eksploatacji rozważamy
udział lokalny w łańcuchu dostaw w zakresie m.in. zarządzania obiektem i jego eksploatacją,
zarządzania aktywami wytwórczymi, utrzymania infrastruktury komunikacyjnej i elektrycznej,
infrastruktury inżynierii lądowej, fundamentów, zapewnienia części materiałów zużywalnych i
narzędzi, transportu i logistyki, w tym zapewnienia jednostek pływających.

Nazwa, lokalizacja i moc zainstalowana elektryczna MFW Baltic II 4
Nazwa: Morska Farma Wiatrowa Baltic II ("MFW Baltic II").
Lokalizacja oraz moc zainstalowana elektryczna MFW Baltic II: MFW Baltic II jest zlokalizowana w
polskiej WSE na Morzu Bałtyckim. Planowana lokalizacja znajduje się ok. 55 km na północ od Ustki, na
wschód od duńskiej wyspy Bornholm. Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp,
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich („Pozwolenie na Lokalizację”) 5 zakładające
zgodnie z art. 42(1)(4) Ustawy o MFW
Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wydane przez
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, decyzja nr MFW /5A/13, z dnia 10.07.2013.
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maksymalną moc zainstalowaną 350 MW dla farmy wiatrowej Baltic II zostało już uzyskane przez BTI.
Na obszarze projektu głębokość wody waha się od 36 do 50 m NPA.
Zakres projektu obejmuje turbiny wiatrowe wraz z ich fundamentami, a także zespół urządzeń
służących do wyprowadzenia mocy, w skład którego wchodzi m.in. stacja elektroenergetyczna
zlokalizowana na morzu, kable podmorskie między poszczególnymi morskimi turbinami wiatrowymi,
linię kablową łączącą stację morską ze stacją elektroenergetyczną zlokalizowaną na lądzie oraz tę
stację.
Dokładna lokalizacja infrastruktury, która zostanie zrealizowana na morzu w ramach MFW Baltic II
(layout) zostanie określona na późniejszym etapie, po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych w
tym zakresie badań oraz analiz, oraz po dokonaniu ostatecznego wyboru co do modelów urządzeń,
które będą zainstalowane w ramach farmy.

Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego dokumentu, a także przekazywanie jego treści innym
stronom bez wyraźnej zgody RWE Renewables GmbH lub jednego z jej podmiotów zależnych jest surowo zabronione.
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Wstępne, proponowane rozmieszczenie turbin wiatrowych na obszarze farmy ilustruje poniższa mapa (przy czym docelowy layout farmy może istotnie od
niego odbiegać):
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Kablowa linia łącząca MFW Baltic II do sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) przecina
polską Wyłączną Strefę Ekonomiczną (WSE), polskie morze terytorialne oraz teren nabrzeżny, do stacji
elektroenergetycznej zlokalizowanej na lądzie. Miejsce wyjścia kablowej linii wyprowadzającej moc z
farmy na ląd, dokładny przebieg trasy tej linii na lądzie oraz lokalizacja wewnętrznej (abonenckiej)
Lądowej Stacji Elektroenergetycznej wchodzącej w skład MFW Baltic II jest zależny od lokalizacji
planowanej stacji elektroenergetycznej Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. („PSE”), do której
MFW Baltic II będzie przyłączona, a której lokalizacja jest w gestii PSE jako operatora sieci przesyłowej.
BTI współpracuje z PSE w zakresie określenia lokalizacji tej stacji, na zasadach określonych w łączących
strony umowach. Na tę chwilę nowa stacja PSE (SE1) planowana jest w pobliżu Słupska, zgodnie z
zatwierdzonym Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej 2020. Miejsce przyłączenia instalacji do sieci
elektroenergetycznej będzie odejście nr 2 w gałęzi nr 1 rozdzielni 400 kV w nowej stacji
elektroenergetycznej planowanej w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Słupsk
(zgodnie z par. 1 pkt. 1 Umowy o Przyłączenie NR DS/MFW5/2019/BALTIC II ).

Rys. 4-1: Lokalizacja farmy wiatrowej MFW Baltic II.

Zgodnie z Pozwoleniem na Lokalizację, współrzędne geograficzne dla MFW Baltic II są następujące:

Współrzędne geograficzne morskiej farmy wiatrowej Baltic II
A.

55°03’26,09758”N

16°33’14,24709”E

B.

55°03’39,24289”N

16°35’07,13682”E
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Współrzędne geograficzne morskiej farmy wiatrowej Baltic II
C.

55°03’36,78996”N

16°36’36,79060”E

D.

55°04’14,03098”N

16°39’30,43502”E

E.

55°04’31,65499”N

16°40’01,71074”E

F.

55°05’33,30045”N

16°40’43,21914”E

G.

55°06’50,29039”N

16°43’44,02670”E

H.

55°07’52,00000”N

16°42’17,00000”E

I.

55°06’30,00000”N

16°36’20,00000”E

Tabela 4-1: Współrzędne geograficzne morskiej farmy wiatrowej Baltic II.

Poza określeniem współrzędnych geograficznych MFW Baltic II, Pozwolenie na Lokalizację określa
także określone dane dotyczące mocy elektrycznej MFW Baltic II oraz ilości turbin wiatrowych, które
mogą być zainstalowane w ramach farmy. Pozwolenie na Lokalizację w sposób elastyczny (widełkowy)
określa ilość turbin wiatrowych, które mogą być wykorzystane w ramach projektu, dając tym samym
inwestorowi możliwość wyboru optymalnej ilości, mocy jednostkowej turbin oraz ich rozmieszczenia
w ramach obszaru, którego granice zostały wyznaczone Pozwoleniem na Lokalizację.

Ogólne parametry mocy elektrycznej morskiej farmy wiatrowej
Baltic II
Maksymalna moc zainstalowana morskiej farmy wiatrowej

350 MW

Minimalna moc zainstalowana morskiej farmy wiatrowej

TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA

Maksymalna liczba turbin wiatrowych

TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA

Minimalna liczba turbin wiatrowych

TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA

Tabela 4-2: Ogólne parametry dotyczące mocy elektrycznej morskiej farmy wiatrowej Baltic II.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
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Opis kluczowych parametrów technicznych morskiej farmy wiatrowej Baltic II 6
5.1

Przygotowanie projektu

BTI, która posiada biura w Słupsku i Gdyni, została utworzona w 2007 r. wyłącznie w celu
przygotowania, budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej Baltic II i jest wyłącznym właścicielem
tego projektu. Od tamtego czasu BTI koncentrowała swoje wysiłki na przeprowadzeniu procesu
uzyskiwania dla projektu głównych pozwoleń oraz warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej oraz zarządzaniu ogólnymi sprawami administracyjnymi oraz regulacyjnymi.
Po uzyskaniu od Operatora Sieci Przesyłowych (PSE) warunków przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej dla MFW Baltic II, po ponad rocznych negocjacjach w grudniu 2020 r. doszło do
zawarcia Umowy o Przyłączenie. Zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z PSE, termin oddania
morskiej farmy wiatrowej Baltic II do eksploatacji został określony na 2026 rok.

Ogólne informacje dotyczące projektu
Lokalizacja

Morze Bałtyckie, na północ od Ustki

Odległość od brzegu

55 km

Obszar projektu

41 km2

Średnia prędkość wiatru

9,8 m/s

Głębokość wody (średnia)

42 m

Właściciel

100% udziałów należy do RWE
International Participations B.V.

Status/zgody

Uzyskane:

Renewables

 Pozwolenie na Lokalizację (PSZW),
 pozwolenie na ułożenie i utrzymywanie w
granicach
morza
terytorialnego
kabli
7
podmorskich ,
 uzgodnienie lokalizacji i sposobu utrzymywania
podmorskich kabli w wyłącznej strefie
ekonomicznej 8
System wsparcia

Prawo do pokrycia ujemnego salda pod Ustawą o
MFW (tzw. Faza 1)

Tabela 5-1: Ogólne informacje dotyczące projektu.

Opis kluczowych parametrów technicznych morskiej farmy wiatrowej Baltic II wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia
mocy, ze wskazaniem planowanej technologii budowy i planowanego sposobu eksploatacji. [zgodnie z artykułem 42(1)(5) Ustawy o MFW]
7 Pozwolenie na ułożenie i utrzymywanie w granicach morza terytorialnego kabli podmorskich odprowadzających energię elektryczną,
wydane przez Urząd Morski w Słupsku, decyzja nr 1/15 z dnia 23.03.2015.
8 Uzgodnienie lokalizacji i sposobu utrzymywania podmorskich kabli w wyłącznej strefie ekonomicznej dla kabli odprowadzających energię
elektryczną, wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, decyzja nr MFWK/1/15, z dnia 16 lutego 2015.
6
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MFW Baltic II obecnie znajduje się na etapie przygotowywania. W związku z tym nie jest wykluczone,
że pewne szczegóły techniczne ulegną zmianie.
BTI wskazuje, że:
•

•
•

•

•

5.2

uzyskane pozwolenia oraz zawarte do tej pory umowy w związku z realizacją MFW Baltic II
pozwalają na określenie dokładnej, ostatecznej lokalizacji elementów infrastruktury farmy na
późniejszym etapie.
Podobnie, pozwolenia oraz umowy, w tym Umowa o Przyłączenie, pozwalają na określenie
ostatecznego modelu turbiny na późniejszym etapie.
W szczególności, Pozwolenie na Lokalizację w sposób elastyczny (widełkowy) określa ilość
turbin wiatrowych, które mogą być wykorzystane w ramach projektu, dając tym samym
inwestorowi możliwość wyboru optymalnej ilości, mocy jednostkowej turbin oraz ich
rozmieszczenia w ramach obszaru, którego granice zostały wyznaczone Pozwoleniem na
Lokalizację.
Umowa o Przyłączenie wprost dopuszcza zmianę typu modelu turbin wiatrowych
wchodzących w skład morskiej farmy wiatrowej, na warunkach określonych tamże . Takie
zmiany możliwe są do wprowadzenia w ramach parametrów brzegowych MFW Baltic II
określonych w uzyskanych dla tego projektu pozwoleniach i umowach.
Z uwagi na wciąż trwający proces konkretyzowania parametrów projektu oraz wyboru
rozwiązań i technologii, w jakiej MFW Baltic II będzie realizowana, mogą zdarzać się
tymczasowe rozbieżności w tym zakresie w poszczególnych dokumentach projektowych,
wynikające z różnego okresu przygotowania czy uzyskania takich dokumentów. Jednocześnie
BTI potwierdza, że wszelkie takie ewentualne rozbieżności są konsekwentnie ujednolicane w
ramach prac nad rozwojem projektu. BTI zastrzega, że wskazane w niniejszym dokumencie
informacje o rozwiązaniach technicznych planowanych do wykorzystania przy realizacji MFW
Baltic II mogą w określonym zakresie ulegać zmianie.

Kluczowe parametry techniczne głównych elementów składowych – turbiny wiatrowe

Aktualnie obowiązujący model biznesowy RWE dla projektu MFW Baltic II zakłada wykorzystanie dla
projektu nowoczesnych turbin wiatrowych nowej generacji o mocy zainstalowanej ok. 14 MW oraz o
średnicy łopat wirnika powyżej 220 m. 9
W oparciu o prawdopodobny rodzaj turbin wiatrowych, który może zostać wykorzystany, RWE
przeprowadziła szczegółową analizę najbardziej odpowiednich i efektywnych kosztowo rodzajów
fundamentów różnych producentów dla turbin nowej generacji. Badanie wykazało, że stalowe
monopale są najkorzystniejszym rozwiązaniem.
W tabeli poniżej przedstawiono wyniki uzyskane na podstawie obliczeń dokonanych przez RWE
Offshore Technical Support dla preferowanego modelu turbin wiatrowych:

Z uwagi na aktualny stan rozwoju projektu, niektóre pozwolenia projektowe pozwalające na wykorzystanie preferowanego modelu turbiny
muszą wciąż być uzyskane a posiadane już pozwolenia mogą musieć być zmienione w tym zakresie.

9
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Projekt koncepcyjny MP/EP dla turbin wiatrowych 14MW
Łączna długość monopali

80-90 m

Łączny ciężar fundamentów (MP+EP)

2.000-2.400 t

Średnica monopali górna/dolna

7-10 m

Grubość monopali

100-125 mm

Stacje elektroenergetyczne

Jedna (1) stacja naziemna, jedna (1)
stacja morska

Tabela 5-2: Projekt koncepcyjny MP/EP dla preferowanych turbin wiatrowych ok. 14MW.

Typ turbin wiatrowych oraz oszacowanie produkcji energii
elektrycznej
Model turbiny

ok. 14 MW

Średnica łopat wirnika

> 220 m

Wysokość piasty nad ŚPM zakładając Poziom Połączenia na
wysokości 20 m

> 140 m

Wielkość projektu

350,000 MW

Liczba turbin wiatrowych (WTG)

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Produkcja energii P50 netto w przypadku dostępności
turbin

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Liczba godzin pełnego obciążenia rocznie

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Okres eksploatacji projektu

25 lat

Tabela 5-3: Typ turbin wiatrowych oraz oszacowanie produkcji energii elektrycznej

RWE Renewables oraz BTI planuje wykorzystać przy projekcie MFW Baltic II turbiny wiatrowe
najnowszej generacji.
Średnica łopat wirnika preferowanej turbiny wyniesie ponad 220 m, a wysokość piasty powyżej 140m,
o planowanej mocy zainstalowanej ok. 14 MW.
Zawarcie Umowy na Dostawę Turbin („TSA”) oraz Umowy o Świadczenie Usług Serwisowych i
Konserwacyjnych („SMA”) oraz wydanie instrukcji dla wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania umów
(NTP) będzie uzależnione od podjęcia ostatecznej decyzji o realizacji Projektu, co jest uzależnione od
pomyślnego zakończenia postępowania o udzielenie wsparcia dla projektu w ramach mechanizmów
przewidzianych Ustawą o MFW.
Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego dokumentu, a także przekazywanie jego treści innym
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RWE Renewables przeprowadziła szczegółową analizę najbardziej odpowiednich i efektywnych
kosztowo fundamentów różnych producentów dla turbin nowej generacji. Po przeprowadzeniu badań
sejsmicznych oraz badań gruntu w zakresie ogólnego badania geologicznego ustalono, że stalowy
monopal jest korzystnym rozwiązaniem pasującym do charakterystyki ukształtowania dna morskiego
na obszarze, gdzie zlokalizowana będzie farma wiatrowa Baltic II.
Ponadto, na szczycie fundamentu zostanie dodany element przejściowy („EP”) przed zamontowaniem
samej turbiny. EP zostanie zainstalowany odrębnie od monopali, przez statki dźwigowe.

5.3

Kluczowe parametry techniczne zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,
ze wskazaniem planowanej technologii budowy i planowanego sposobu eksploatacji.

a) Kluczowe parametry techniczne zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy
Po określeniu podstawowego układu farmy, możliwe będzie określenie lokalizacji oraz specyfikacji
technicznej dla wewnętrznych połączeń pomiędzy turbinami. Zespół urządzeń służących do
wyprowadzenia mocy obejmuje kable łączące jednostki wytwórcze z instalacją Morskiej Stacji
Elektroenergetycznej, skąd moc będzie przekazywana dalej za pośrednictwem podmorskich kabli o
mocy 33-66 kV do Lądową Stacją Elektroenergetyczną. Szacuje się, że łączna długość kabli będzie
wynosiła ok. 50-60 km.
Przyłącze kablowe będzie w związku z tym składało się z pętli głównej prowadzącej do stacji Morskiej
Stacji Elektroenergetycznej oraz kablowej linii eksportowej do Lądowej Stacji Elektroenergetycznej.
Stamtąd zostanie wykonane przyłącze do sieci. Lądowa Stacja Elektroenergetyczna będzie albo
zintegrowaną stacją elektroenergetyczną połączoną z polskim operatorem sieci przesyłowej Polskie
Sieci Elektroenergetyczne (PSE) albo niezależną stacją elektroenergetyczną. Infrastruktura
przyłączeniowa będzie przekształcać energię do poziomu wysokiego napięcia o mocy 220-400kV i
dostarczać tę energię do lądowego punktu przyłączenia do sieci PSE w pobliżu Słupska, jak opisano w
Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej 2020.
Z uwagi na trwające wciąż prace nad przygotowaniem pierwszych koncepcji w zakresie zespołu
urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, parametry techniczne określonych urządzeń będą
ustalane na kolejnym etapie rozwoju projektu.
b) Planowana technologia budowy i planowany sposobów eksploatacji MFW Baltic II
Wszystkie działania logistyczne na etapie Budowy MFW Baltic II będą obejmować przede wszystkim
cztery kampanie, mianowicie:
•
•
•
•

instalację fundamentów w tym operacje niezbędne do instalacji Morskiej Stacji
Elektroenergetycznej,
instalację linii kablowej,
instalację Lądowej Stacji Elektroenergetycznej, oraz
instalację turbin.

Każda kampania będzie również obejmować czynności pomocnicze, które mieszczą się w zakresie
danej kampanii. Z uwagi na różnorodność działań do realizacji w ramach całego procesu budowy
Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego dokumentu, a także przekazywanie jego treści innym
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morskich elementów MFW Baltic II, potrzebne będą różne rodzaje statków do przeprowadzenia
wszystkich kampanii. Wszystkie działania logistyczne będą zgodne z odpowiednimi wymogami, w tym
wymogami środowiskowymi i regulacyjnymi, jak również będą zorganizowane zgodnie z odpowiednim
harmonogramem.
Zaplanowano, że większość czynności związanych z O&M farmy wiatrowej Baltic II będzie zlecana i/lub
wykonywana z portu w Polsce. Decyzja o lokalizacji obiektu O&M jest zaplanowana przed ostateczną
decyzją inwestycyjną, która ma zostać podjęta w 2023 r., a jej budowa zaplanowana jest przed
pierwszym wytworzeniem energii elektrycznej, planowanym w pierwszej połowie 2026 roku. W
ramach tych założeń czasowych zostaną podjęte czynności związane z planowaniem, budową i
eksploatacją obiektu O&M niedaleko farmy wiatrowej Baltic II, który obejmuje budynek dla
administracji, zarządzania operacjami oraz konserwacji i przechowywania części zamiennych przez 25letni okres eksploatacji. Budynek będzie wykorzystywany jako miejsce pracy dla ok. 50 bezpośrednio
zatrudnionych lokalnych inżynierów pomocy technicznej oraz techników serwisowych i zostanie
wzniesiony zgodnie z projektem budowlanym przyjaznym dla środowiska. Oprócz tego, szacujemy, że
w wyniku tych działań powstanie ok. 100 dodatkowych miejsc pracy.

Strategia i procedura udzielania zamówień oraz planowane terminy kluczowych
postępowań 10 oraz pobudzanie konkurencji wraz z opisem działań, jakie zamierza
podjąć Wnioskodawca, w celu zapewnienia konkurencyjności pomiędzy dostawcami
materiałów i usług11
6.1

Strategia kontraktowania z wieloma wykonawcami / pobudzanie konkurencji

RWE koncentruje się na realizowaniu najbardziej konkurencyjnych i zapewniających najwyższą jakość
zamówień zarówno w trakcie prac przygotowawczych i budowy jak również podczas eksploatacji
morskiej farmy wiatrowej Baltic II, jednocześnie dbając o zapewnienie lokalnego udziału dostaw
poprzez ustanowienie go jako kryterium wstępnej kwalifikacji i selekcji w postępowaniach
przetargowych.
W przypadku morskiej farmy wiatrowej Baltic II, RWE kieruje się strategią udzielania zamówień na
podstawie wielu kontraktów zawieranych z większą liczbą wykonawców (ang. multi-contract
procurement strategy), w odróżnieniu do rozwiązania zakładającego zawarcie jednego kontraktu "pod
klucz" (EPC), które może być wybierane przez innych inwestorów. RWE zakłada, że dla projektu Baltic
II zostanie zawartych więcej niż jeden kontrakt podstawowy (Tier 1).
Poza zapewnieniem bardziej bezpośredniej kontroli nad sposobem realizacji projektu, strategia wielu
kontraktów została również zaplanowana z myślą o promowaniu konkurencyjności i stworzenia
lepszych możliwości dla polskiego udziału. Uniknięcie podejścia polegającego na zastosowaniu dużego
Strategia i procedura udzielania zamówień oraz planowane terminy kluczowych postępowań na wybór dostawców materiałów i usług, ze
wskazaniem planowanego trybu wyboru kontrahentów oraz przewidywanych warunków udziału w postępowaniu, a także kryteriów oceny
ofert, zgodnie z art. 42(1)(6) Ustawy o MFW
11 Pobudzanie konkurencji wraz z opisem działań, jakie zamierza podjąć Wnioskodawca, w celu zapewnienia konkurencyjności pomiędzy
dostawcami materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej Baltic II wraz z zespołem
urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z art. 42(1)(8) Ustawy o MFW.
10
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kontraktu EPC lub umowy na instalacje/urządzenia pomocnicze (BOP) (tj. jednej lub niewielkiej liczby
dużych umów) prowadzi do zmniejszenia barier dla uczestników, którzy są w stanie podjąć się
wykonania mniejszych elementów prac oraz rozszerza liczbę firm, które mogą mieć nadzieję na
zawarcie kontraktów związanych z realizacją projektu dotyczącego morskiej farmy wiatrowej Baltic II.
(Z uwagi na brak doświadczeń przy realizacji morskich farm wiatrowych w polskiej Wyłącznej Strefie
Ekonomicznej, zastosowanie podejścia jednego kontraktu pod klucz mogłoby wyeliminować polskich
kontrahentów z ubiegania się o bezpośrednie kontrakty przy budowie MFW Baltic II.)
Potencjał pozyskanego lokalnie poddostawcy został pokazany przykładowo poniżej dla określonych
umów Poziomu 1 i dalszych usług (co według naszych ustaleń może dotyczyć ponad stu umów o
budowę i usługi):

Główny zakres zamówień został podzielony w następujący sposób:
Umowa Dostawy Turbiny:
•

Producent oryginalnego wyposażenia (OEM) ma dostarczyć gondole, łopaty i wieżę do naszego
portu tymczasowego składowania,
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transport i montaż podzespołów w porcie tymczasowego składowania i ostateczny montaż i
oddanie do użytku na morzu.

Potencjał dla lokalnego poddostawcy obejmuje m.in.:
•

dostarczenie (drugorzędnych) podzespołów stalowych lub elektrycznych,

•

wykonanie wstępnego (mechanicznego i elektrycznego) montażu wieży,

•

lokalne usługi podnoszenia ciężkich ładunków i konserwacja cząstkowa itp.

Umowa Usługi Konserwacji Turbin:
•

Umowa usługi konserwacji i części zamiennych z OEM w pierwszej fazie,

•

Umowa usługi konserwacji i części zamiennych z BTI w drugiej fazie,

•

Wykorzystanie własnego know-how w zakresie obsługi naszej szerokiej floty morskich farm
wiatrowych.

Potencjał dla poddostawcy obejmuje m.in.:
•

umowy długoterminowe z lokalnymi technikami w porcie w pobliżu MFW.

Umowa Dostawy Fundamentów:
•

kluczowy dostawca (Tier 1) ma dostarczyć fundamenty jednopalowe i elementy przejściowe
do naszego portu tymczasowego składowania.

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.:
•

Konstrukcje stalowe drugorzędowe, wyposażanie, transport, podnoszenie ciężkich ładunków
i prace montażowe.

Morska stacja elektroenergetyczna:
•

kluczowy dostawca (Tier 1) ma zapewnić inżynierię, zamówienie głównych podzespołów
elektrycznych, budowę i instalację morskiej stacji elektroenergetycznej (w tym wszystkich
instalacji elektrycznych),

•

Ponadto zakres obejmuje transport morski do placu budowy na morzu i oddanie stacji
elektroenergetycznej do użytku.

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.:
•

Dostarczenie (drugorzędnych) stali, narzędzi i sprzętu,

•

Dostarczenie podzespołów elektrycznych,

•

Kontrole jakości i wsparcie BHPiOŚ itp.
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Aktywa i sprzęt lądowej stacji elektroenergetycznej (punkt styku z OSP/PSE):
•

kluczowy dostawca (Tier 1) ma zapewnić inżynierię, zamówienie, budowę i instalację
podzespołów lądowej stacji elektroenergetycznej na lądzie,

•

Ponadto zakres obejmuje transport lądowy i oddanie podzespołów do użytku.

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.:
•

Dostarczenie (drugorzędnych) stali, narzędzi i sprzętu,

•

Dostarczenie podzespołów elektrycznych,

•

Kontrole jakości i wsparcie BHPiOŚ itp.

Dostawa kabli przesyłowych:
•

kluczowy dostawca (Tier 1) dostarczy wewnętrzne kable przesyłowe do naszego portu
tymczasowego składowania,

•

wszystkie kable przesyłowe będą zlokalizowane w pobliżu placu budowy na morzu i
tymczasowo składowane lokalnie.

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.:
•

usługi tymczasowego składowania, transportu i podnoszenia ciężkich ładunków.

Dostawa kabli wyprowadzających (lądowych i morskich):
•

kluczowy dostawca (Tier 1) ma dostarczyć lądowe i morskie kable wyprowadzające,

•

Zakres obejmuje transport do placu budowy, instalacja i oddanie do użytku lądowych kabli
wyprowadzających,

•

Zakres obejmuje transport morskich kabli wyprowadzających do naszego portu tymczasowego
składowania.

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.:
•

Dostarczenie narzędzi i sprzętu,

•

usługi tymczasowego składowania i transportu,

•

Kontrole jakości i wsparcie BHPiOŚ itp.

Umowa Transportu i Instalacji MFW:
•

kluczowy dostawca (Tier 1) ma zapewnić morskie okręty, sprzęt i załogę do instalacji turbin
oraz położenia fundamentów i kabli.
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Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.:
•

Organizacja placu budowy, dostarczenie narzędzi i sprzętu.

Port na potrzeby instalacji:
•

Bezpośrednia umowa z wybranym portem albo portami na potrzeby instalacji.

Potencjał poddostawcy obejmuje m.in.:
•

Wszystkie usługi związane z portem, takie jak wyżywienie, zakwaterowanie, montowanie
konstrukcji stalowych, przeładunek towarów, magazynowanie i wiele innych.

Dalsze usługi:
•

Obsługa wyczarterowanych na średni i długi okres okrętów CTV lub SOV i zaopatrzenie dla
statków (narzędzia, sprzęt, ŚOI),

•

Dostarczenie narzędzi i sprzętu, składowanie części zamiennych i logistyka,

•

Eksperci (elektrycy, spawacze itp.),

•

Bunkrowanie/tankowanie okrętów i zaopatrzenie dla okrętów (woda słodka, żywność),

•

Siła robocza na morzu i na nabrzeżu,

•

Lotnictwo: Lądowisko dla śmigłowców i ratownictwo śmigłowcowe,

•

Szkolenia: GWO, pierwsza pomoc itp.

W swoich poprzednich inwestycjach w kilku krajach RWE pokazała swoje zaangażowanie w koncepcję
współpracy z łańcuchem dostaw w danym kraju. Oczywistym dążeniem RWE jest współpraca z
lokalnymi dostawcami i wspieranie możliwości i konkurencyjności w największym możliwym zakresie.
Zapraszamy każdą spółkę do wstępnej kwalifikacji do dostaw towarów i usług tam, gdzie jest to
wykonalne. Dostawca regionalny również zostanie wzięty pod uwagę w głównym przetargu.
Podstawowe kryteria do spełnienia we wstępnej kwalifikacji obejmują: kwalifikacje i/lub certyfikacje
techniczne (np. systemy BHPiOŚ i jakości, zakres operacyjny procesów nadzoru nad budową,
technologię, doświadczenie i zasoby), kwalifikację prawną (np. zgodność, ochrona danych i
bezpieczeństwo informacji), brakującą kwalifikację finansową (np. zdolność kredytowa, brakujące
zasoby finansowe i zabezpieczenia, toczące się postępowanie upadłościowe).
Dostawcy, którzy początkowo nie spełnią kryteriów, otrzymają otwartą informację zwrotną i będą
mogli zgłosić się ponownie, gdy tylko będzie to możliwe. RWE zachęca do ciągłej komunikacji w miarę
postępów.
Dla porównania, w ramach niemieckiej inwestycji morskiej Arkona w okresie szczytowym nawet 400
osób pracowało na placu budowy w pobliżu lokalnego portu tymczasowego składowania.
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W przypadku fazy eksploatacji przewiduje się, że ponad 30 kontraktów zostanie zawartych na dostawę
materiałów i usług niezbędnych do zapewnienia nieprzerwanej produkcji energii elektrycznej na
farmie wiatrowej. Przewiduje się, że kontrahentami na podstawie tych kontraktów będą polscy
dostawcy, wykonujący różnorodne funkcje poczynając od przeprowadzania obowiązkowych
przeglądów na morzu urządzeń o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, dostawcy materiałów
zużywających się oraz części zamiennych dla urządzeń farmy, dostawcy usług logistycznych czy o
funkcjach administracyjnych.
BTI angażuje się w podniesienie świadomości w zakresie możliwości komercyjnych zarówno wśród
spółek, które są dostawcami w przedmiotowym sektorze niskoemisyjnego wytwarzania energii, jak i
wśród tych, które mają do tego potencjał, ale jeszcze nie weszły na rynek.
Zachęca do konkurencyjnych postępowań w sprawie zamówienia i bardziej otwartej konkurencji w
całym łańcuchu dostaw, aby zagwarantować możliwość składania ofert i wygrywania przetargów jak
największej liczbie kandydatów.
W celu większego pobudzenia konkurencji w łańcuchu dostaw, podejmowane są działania i inicjatywy
mające na celu osiągnięcie następujących rezultatów:
•
•
•
•
•

Wspieranie konkurencyjnych procesów udzielania zamówień;
Wspieranie nowych uczestników;
Identyfikowanie i usuwanie barier;
Zwiększanie świadomości możliwości handlowych;
Dzielenie się dobrymi praktykami i uzyskanym doświadczeniem.

Dla zobrazowania możliwych do osiągnięcia efektów, warto zwrócić uwagę, że w przypadku
niemieckiej MFW Arkona, na potrzeby inwestycji pracuje wysoko wykwalifikowany zespół ok. 50
pracowników a także dodatkowo nawet 100 osób zaangażowanych pośrednio.
Poza strategicznym zaangażowaniem na globalnym rynku dostaw, RWE zbadała potencjał
przedsiębiorstw lokalnych i regionalnych znajdujących się w północnej części Polski w zakresie
składania ofert związanych z kontraktami dotyczącymi morskiej farmy wiatrowej Baltic II.

6.2

Planowane terminy kluczowych postępowań na wybór dostawców materiałów i usług

RWE uważa, że w określonych przypadkach podział zakresu zlecenia na kilka kontraktów daje efekt w
postaci maksymalizacji wartości dla projektu MFW Baltic II. Przykładowo, w przypadku fundamentów
monopalowych zawarte zostaną trzy oddzielne kontrakty, pierwszy na ich zaprojektowanie, drugi na
ich produkcję i transport na lądzie oraz trzeci na ich transport na morzu, montaż i oddanie do
eksploatacji. W przypadku innych zakresów prac, jak na przykład transport morski czy instalacja,
podział kontraktów nie daje takich efektów.
Wszystkie kluczowe kontrakty na realizację morskiej farmy wiatrowej zostaną zawarte w wyniku
przeprowadzenia konkurencyjnych postępowań przetargowych.
Przykłady innych analizowanych rozwiązań, które mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencji:
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Kable przesyłowe i wyprowadzające: zlecanie pakietów zadań równocześnie w celu
umożliwienia uzyskania efektu skali poprzez łączenie dostaw kabli przesyłowych i
wyprowadzających w jeden kontrakt, jednocześnie nie wykluczając dostawców, którzy nie
mają możliwości/zdolności w zakresie obu rodzajów kabli, z postępowania w sprawie
zamówienia;
Dzielenie zamówienia na morską stację elektroenergetyczną na kilka zadań – zapewnienie
większej opcjonalności i poszerzenie listy przetargowej w porównaniu do tylko takich
dostawców, którzy mogliby dostarczyć zintegrowane rozwiązanie;
Pakiet kabli lądowych – przyjmuje się podejście elastyczne, na przykład w przypadku pakietu
kabli lądowych niektórzy oferenci to instalatorzy, którzy podzlecą dostawę kabli, a inni to
dostawcy kabli, którzy podzlecą instalację.

Ogólnie, w wyniku powyższego:
•
•
•

Spółki mają sprawiedliwy dostęp do uczestnictwa w konkurencji bez odczucia, że morska
energetyka wiatrowa to zamknięty rynek tylko dla jego dotychczasowych dostawców;
Zażarta konkurencja sprawi, że spółki będą oferować najlepsze dostępne usługi i ceny;
Szeroka gama spółek na różnym etapie rozwoju usług i produktów będzie miała okazję do
złożenia oferty.

Poniżej przedstawiamy obecny harmonogram dla głównych kontraktów i przetargów:

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Postępowanie w sprawie zamówienia na turbinę rozpoczęło się z celem zawarcia umowy dostawy
turbiny do połowy 2022 r., przy czym budowa ma rozpocząć się najpóźniej w 2023 r. Pozostałe
postępowania przetargowe trwają albo są w przygotowaniu.
Decyzje co do rozstrzygnięcia przetargów oraz zawarcia umów z wybranymi kontrahentami są
uzależnione od podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej (co zaś jest uzależnione od pomyślnego
zakończenia postępowania o udzielenie wsparcia dla projektu w ramach mechanizmów
przewidzianych Ustawą o MFW).
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Na ten moment, poza działaniami podejmowanymi w ramach fazy przygotowawczej projektu, BTI nie
zaciągnęła ostatecznych zobowiązań finansowych dotyczących fazy budowy, z których spółka nie
mogłaby się wycofać, i które stanowiłyby nieodwracalne zobowiązania Spółki.
Celem BTI jest nawiązanie współpracy z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorstwami na możliwie
wczesnym etapie, wymiany informacji na temat tego, który dostawca byłby w stanie dostarczyć FEW
Baltic II albo byłby gotowy do przygotowania się we właściwym czasie do potencjalnych kontraktów.
W tym celu BTI poprowadził pierwszy wirtualny Dzień Dostawcy o nazwie Lokalny Łańcuch Dostaw,
który odbył się 15 grudnia 2020r. Potencjalni partnerzy otrzymali informacje o planach BTI dotyczących
budowy i postępowania w sprawie zamówienia na inwestycję, oraz możliwości współpracy z RWE/BTI
i innymi dostawcami.
Spotkanie online zostało bardzo dobrze przyjęte przez ok. 250 uczestników reprezentujących cały
łańcuch dostaw branży morskiej energetyki wiatrowej, w szczególności kierowany do polskich
dostawców. Ambicją RWE/BTI jest prowadzenie Dni Dostawcy regularnie przez cały okres faz
przygotowania i budowy.
Kolejne spotkanie ogłoszono i zaplanowano jako jednodniowe wydarzenie fizyczne w Gdyni w II kw.
2021 r.; oczekuje się, że spotkanie dodatkowo wzmocni dialog zainicjowany na webinarze.

6.3

Procedura wstępnej kwalifikacji oraz kryteria wyboru / Portal dla dostawców RWE

Aby ułatwić możliwie szerokiej grupie potencjalnych dostawców usług i materiałów kontakt z
zamawiającym realizującym projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic II, RWE korzysta z innowacyjnego
rozwiązania "Portal dla dostawców RWE" ("RWE Supplier Portal") 12. Dzięki wykorzystaniu tego
prostego w użyciu narzędzia, dostawcy mają równy i bezpośredni dostęp do RWE oraz możliwość
zaprezentowania swoich usług i produktów.
Po pomyślnej rejestracji na Portalu oraz pomyślnym przejściu procedury wstępnej kwalifikacji, którego
celem jest weryfikacja potencjalnych kontrahentów pod kątem najbardziej istotnych kryteriów
kwalifikujących (patrz niżej), dostawcy mają gwarancję, że ich oferta będzie wzięta pod uwagę przy
organizowanych kolejnych postępowaniach przetargowych.
Aby umożliwić podmiotom gospodarczym zainteresowanym nawiązaniem współpracy kontakt z grupą
RWE oraz dołączenie do grupy potencjalnych dostawców RWE, poniżej przedstawiamy (a) opis
procedury kwalifikacji za pośrednictwem Portalu dla dostawców RWE oraz (b) informację na temat
danych weryfikowanych w ramach wstępnej kwalifikacji.
Kwestionariusze do Wstępnej Kwalifikacji 13, o którego wypełnienie proszeni są potencjalni dostawcy
rejestrujący się na Portalu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

https://www.group.rwe/en/bespoke-solutions/supplier-portal
Kodeks postępowania RWE Code of Conduct: https://www.group.rwe/-/media/RWE/documents/09-verantwortung-nachhaltigkeit/rwecode-of-conduct.PDF;
12
13
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•
•
•
•
•
2)

Ogólne informacje dotyczące spółki
Podstawowe informacje finansowe na temat wypłacalności i bezpieczeństwa
finansowego
Certyfikacja/polityka w zakresie zapewnienia jakości
Certyfikacja/polityka w zakresie ochrony środowiska
Informacje dotyczące istniejących lub potencjalnych naruszeń prawa, upadłości,
likwidacji, postępowań sądowych itp.
Informacje dotyczące przestrzegania sankcji nałożonych przez UE, ONZ oraz USA, a
także Listy korupcyjnej ONZ
Różnorodność i Równość (Diversity & Equality)

Środowisko BHP:
•

•
Formalne zawiadomienia związane ze Środowiskiem BHP
Polityki w zakresie Środowiska BHP
•
Certyfikacja OHSAS -System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
("Occupational Health and Safety Assessment Series") oraz ISO – Międzynarodowa
Organizacja Normalizacyjna ("International Organization for Standardization")
•
Obowiązujące zasady w zakresie oceny zagrożeń i ryzyk
•
Programy szkoleń/polityka w zakresie Środowiska BHP
•
Przestrzeganie przepisów w zakresie Środowiska BHP
Zrównoważony rozwój:
•
•
•
•
•

4)
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Kwestie korporacyjne:
•
•

3)
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Przestrzeganie przepisów globalnych aktów prawnych
Przestrzeganie ustaw obowiązujących w jurysdykcji dostawcy
Szkolenia i polityka w zakresie przeciwdziałania korupcji
Państwa w których pozyskiwane są wyroby i usługi
Przestrzeganie polityki zrównoważonego rozwoju zamówień publicznych RWE ("RWE
Procurement Sustainability Policy")

Kwestie techniczne:
•
•
•
•

Kwalifikacje techniczne (dla nowych dostawców także badanie kwalifikacji
technicznych)
Certyfikowane systemy zarządzania (np. BHP, zarządzanie jakości, zarządzanie
procesem budowy)
Doświadczenie operacyjne oraz zasoby
Dopasowanie do oczekiwanego zakresu oraz technologii

Podmioty, które przejdą wstępną kwalifikację, mogą wziąć udział w postępowaniach przetargowych
odpowiadających zakresem ich możliwościom. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty są ustalane
indywidualnie dla każdego z przetargów. Standardowo, kryteria brane pod uwagę do oceny złożonych
ofert uwzględniają:
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Ocenę finansową oferty (w tym ceny, oraz innych elementów finansowych, jak wysokość
proponowanej odpowiedzialności wykonawcy, sposób zabezpieczenia, standing finansowy,
według przyjętego w danym przetargu algorytmu);
•
Ocenę jakościową i techniczną oferty (odstępstwa od zakresu przedmiotowego, oferowane
zasoby);
•
Ocenę doświadczenia oferenta;
a także zobowiązania w zakresie poszukiwania i kontraktowania lokalnego łańcucha dostaw.
•

W zależności od zakresu i charakteru prac, waga przypisywana określonym kryteriom może się różnić;
mogą także być brane pod uwagę szczególne kryteria, nie wskazane wyżej.

Planowany dzień pierwszego wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej
z MFW Baltic II14
W nawiązaniu do postanowień zawartych w Umowie o Przyłączenie zawartej pomiędzy BTI a Polskimi
Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. (PSE) z dnia 23.12.2020 r., morska farma wiatrowa Baltic II będzie
w stanie wprowadzać energię elektryczną do sieci w ramach systemu wsparcia do daty TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA 2027r. (uzyskanie koncesji na wytwarzanie, po odbiorze FON).

Udział polskich podmiotów w nakładach inwestycyjnych 15
BTI jest wciąż na wczesnym etapie procedury przetargowej w odniesieniu do głównych kontraktów na
roboty budowlane dla morskiej farmy wiatrowej Baltic II, ale już zakontraktowało dużą liczbę usług w
zakresie prac poprzedzających budowę (faza przygotowawcza). W wielu przypadkach, do realizacji
dostaw i usług wybrane zostały polskie firmy.
Jednocześnie, BTI nie tylko bezpośrednio poszukuje wykonawców i dostawców na lokalnym rynku, ale
także wymaga tego samego od swoich głównych kontrahentów. Zawierając kluczowe umowy dla
realizacji projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic II, BTI zamierza motywować i zobowiązywać swoich
głównych kontrahentów do wymiany informacji oraz poszukiwania i zapewnienia udziału lokalnego w
łańcuchu dostaw od swoich podwykonawców i dostawców. BTI wprowadza w tym zakresie określone
zobowiązania umowne w negocjowanych już kontraktach. Ta strategia zapewnia możliwość uzyskania
gwarantowanego polskiego udziału w łańcuchu dostaw przy jednoczesnym zachowaniu priorytetu
dostarczenia konsumentom nisko kosztowej odnawialnej energii elektrycznej. (Patrz także dane
przedstawione w pkt. 9.2 poniżej.)

Planowany dzień pierwszego wprowadzenia do sieci energii elektrycznej wytworzonej z morskiej farmy wiatrowej Baltic II, zgodnie z art.
42(1)(7) Ustawy o MFW
15 Udział polskich podmiotów w nakładach inwestycyjnych - opis udziału nakładów inwestycyjnych, których poniesienie przez Wnioskodawcę
jest przewidywane na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w łącznych nakładach na
budowę lub eksploatację morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z art. 42(1)(9)
Ustawy o MFW.
14
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Aktualny udział lokalny w fazie przygotowawczej

Podejmując działania w ramach fazy przygotowawczej projektu morskiej farmy wiatrowej Baltic II, BTI
już udało się zagwarantować określony udział lokalnych dostawców usług i materiałów na rzecz
realizowanego przedsięwzięcia.
Poniższa tabela podsumowuje już udzielone zamówienia bądź zamówienia, co do których udzielenia
RWE się zobowiązała z lokalnymi dostawcami:
Pakiet

Kontrakt

Etap

Opis

LOG

Agent transportowy

DEVEX

Polski oddział Sartori & Berger został już
zakontraktowany do ODI, alternatywny
wykonawca: MAG

FUND

Wstępne badania geotechniczne i
geofizyczne gleby

DEVEX

Już zakontraktowane i wykonane lokalnie przez
LOTOS oraz Geofusion

FUND

Założenia projektowe

DEVEX

Już zakontraktowane lokalnie z Projmors

Pakiet
elektryczny

Ogólne doradztwo inżynieryjne w
zakresie instalacji elektrycznych

DEVEX

Już uzgodnione lokalnie z ILF

C&C

Kampania MetOcean

DEVEX

Przeprowadzenie kampanii MetOcean

C&C

Badania środowiskowe na lądzie

DEVEX

Już uzgodnione lokalnie z różnymi
wykonawcami

C&C

Badania środowiskowe na morzu

DEVEX

Już uzgodnione lokalnie z różnymi
wykonawcami

C&C

Doradztwo w zakresie projektu
na potrzeby pozwolenia na
budowę

DEVEX

Już uzgodnione z ILF

C&C

Doradztwo w zakresie
służebności gruntów na lądzie

DEVEX

Już uzgodnione z ILF

C&C

GWP dla wejścia na ląd, lądowej
trasy kablowej oraz ELS

DEVEX

Już uzgodnione z ILF

O&M

Lokalne koszty ogólne

DEVEX

Najem powierzchni biurowych, koszt zespołu

O&M

Usługi prawne

DEVEX

O&M

Opłata za przyłączenie do sieci

DEVEX

O&M

Opłaty związane z zezwoleniem
na lokalizację

DEVEX

O&M

Lokalne koszty osobowe

DEVEX

Najem powierzchni biurowych, HR , itp.

PM

Pozwolenia i certyfikacje / usługi
prawne

DEVEX

Wartość szacunkowa
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Tabela 9-1: Aktualny udział lokalny – Prace przygotowawcze

Rys. 9-1: Polscy partnerzy.

Kolejne potencjalne działania, które będą zlecane dostawcom i spółkom świadczącym usługi serwisowe mającym
możliwość zapewnienia udziału lokalnego, to:
Pakiet

Zamówienie

Etap

Opis

LOG

Badanie na obecność
niewybuchów

DEVEX

Planowany lokalny wykonawca

FUND

Główne badanie gleby

DEVEX

Rozważany lokalny wykonawca
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Opis

FUND

Projekt podstawowy
(FEED) + badanie DD

DEVEX

Lokalny udział zaplanowany wyraźnie dla niektórych
kwestii (np. normy i standardy)

ELP

Badanie gleby, kable
eksportowe,
zlokalizowane na lądzie

DEVEX

Polski wykonawca

ELP

Urbanista na potrzeby
planowania
przestrzennego na lądzie

DEVEX

Polski wykonawca

O&M

Wykonalność budowy
OPM, projekt
architektoniczny i
koncepcyjny

DEVEX

Studium wykonalności, projekt i dostawa zostaną
zlecone polskim wykonawcom

C&C

Ekspertyzy techniczne
lądowe + morskie

DEVEX

Polski wykonawca

PM

Lokalny zespół

DEVEX

Zdecydowany zamiar powiększenia polskiego zespołu.
Odwołanie do aktualnych ogłoszeń RWE o pracy.

PM

Kwestie prawne,
pozwolenia i certyfikacja

DEVEX

Polski wykonawca

PM

Opłata za przyłączenie do
sieci

DEVEX

PM

Opłaty za wydanie
zezwolenia na lokalizację

DEVEX

8.2

Potencjalny udział lokalny w fazie budowy

Oprócz wyżej wymienionych kontraktów z polskimi kontrahentami, szereg planowanych zamówień
stwarza potencjał zaangażowania polskich przedsiębiorców nie tylko w charakterze bezpośrednich
wykonawców, ale także jako członków konsorcjum czy podwykonawców. Jest to wynikiem:
•

włączenia polskich spółek bezpośrednio na listę oferentów oraz umożliwienia szerokiego
dostępu do Portalu dla dostawców RWE;

•

uwzględnienia w ocenie ofert dodatkowych punktów za poszukiwanie i zagwarantowanie
udziału polskiego i regionalnego;

•

utrzymywania dobrych relacji z polskimi przedsiębiorcami, którym RWE udzielała zamówień
w przeszłości.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom, lokalny udział będzie istotną częścią łącznego łańcucha dostaw
projektu. Jednocześnie, dzięki strukturze wielu kontraktów oraz uzyskanemu dzięki temu elementowi
zwiększonej konkurencji, zapewniona zostanie zasada minimalizowanego kosztu dla odbiorcy energii
elektrycznej. Podejście to daje również polskim spółkom możliwość rywalizowania ze spółkami z
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innych miejsc, pozwalając im zyskać cenne doświadczenie w konkurowaniu na rynku
międzynarodowym.
Poniższa tabela przedstawia przykłady zamówień, gdzie istnieje duży potencjał na zakontraktowanie
dostaw lokalnie 16:
Pakiet

Zakres zamówienia

Etap

Opis

LOG

Doradztwo w zakresie obniżenia
poziomu hałasu

CAPEX

Planowane usługi lokalne

LOG

CTV FUND + CTV WTG

CAPEX

Planowane usługi lokalne
Jednostki do transportu załóg mogą być
zbudowane w polskich stoczniach

LOG

Usunięcie UXO

CAPEX

Planowane usługi lokalne; bliska współpraca
z polską Marynarką Wojenną możliwa

LOG

Komunikacja

CAPEX

Możliwe wykorzystanie dostawców
lokalnych w zakresie urządzeń oraz zasobów
ludzkich

LOG

Usługi na morzu

CAPEX

Możliwe wykorzystanie dostawców
lokalnych w zakresie usług transportu
lotniczego śmigłowcem, jednostki pływające
straży, oznakowania + wyznaczenia tras za
pomocą boi

LOG

Kontrakt dot. Transportu i Instalacji
(T&I)

CAPEX

Wyposażenie i (de)mobilizacja jednostek
instalacyjnych w polskich stoczniach

LOG

Zakwaterowanie na morzu

CAPEX

Możliwe wykorzystanie dostawców
lokalnych

LOG

Port

CAPEX

Wykorzystanie polskiego portu na potrzeby
fazy budowy
Pozyskanie podwykonawców dla portu jako
udział lokalny (np. wynajem żurawi
samojezdnych, urządzenia na terenie
budowy, usługi medyczne, części zamienne,
ochrona i wiele innych)

WTG

Umowa na dostawę turbin
wiatrowych

CAPEX

Współpraca dostawcy urządzeń z naciskiem
na wykorzystanie dostaw lokalnych

WTG

Kontrola jakości

CAPEX

Możliwe wykorzystanie dostawców
lokalnych
Kontrole jakości WTG po ich instalacji
dokonywane przez polskich inspektorów

FUND

FUND Dostawa EP

CAPEX

Możliwe wykorzystanie dostawców
lokalnych

Wskazano udział lokalny (z aktualnie szacowanym) ze średnim lub wysokim potencjałem; dalszy udział własny jest w trakcie oceny. Lista
jest poufna, wstępna i pod żadnym względem nie powinna być traktowana jako wiążąca.

16
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Opis
Stal wtórna i huty stali mają ugruntowaną
pozycję w Polsce

FUND

FUND Dostawa EP

CAPEX

Możliwe wykorzystanie dostawców
lokalnych
Dostępni są dostawcy dla wyposażenia
elektrycznego EP

ELP

Pozwolenia na lądzie, umowy
dotyczące gruntu itp.

DEVEX

Lokalny dostawca jest dostępny

ELP

Dostawa kabli pomiędzy turbinami
(ELP003)

CAPEX

Możliwe wykorzystanie dostawców
lokalnych
Telefonika jest możliwym dostawcą

ELP

Dostawa lądowego kabla
eksportowego (ELP008)

CAPEX

Możliwe wykorzystanie dostawców
lokalnych
Telefonika jest możliwym dostawcą

ELP

Instalacja lądowego kabla
eksportowego

CAPEX

Lokalny dostawca jest dostępny

ELP

Dostawa lądowej stacji
elektroenergetycznej

CAPEX

Lokalna dostawa konstrukcji stalowych
nośnych i pośrednich jest możliwa, przemysł
stalowy ma ugruntowaną pozycję w Polsce
(CDA + Bladt)

ELP

Fundament morskiej stacji
elektroenergetycznej

CAPEX

SEGR nawiązała współpracę z polskim
dostawcą szaf elektrycznych

ELP

Podanie napięcia i oddanie do
eksploatacji w łącznie z EP

CAPEX

Kontrole jakości WTG po ich instalacji
dokonywane przez polskich inspektorów

C&C

Doradztwo techniczne na morzu i
lądzie

CAPEX

Zazwyczaj jest pozyskiwane jako udział
lokalny

C&C

Monitorowanie środowiska w trakcie
etapu budowy

CAPEX

Prawdopodobnie ci sami wykonawcy co w
przypadku oceny oddziaływania na
środowisko

C&C

Różne

CAPEX

Dodatkowa koncepcja i badanie, koncepcja
dotycząca oznakowania itp.

C&C

Opłaty związane z pozwoleniami
lokalnymi

CAPEX

C&C

Certyfikacja projektu

CAPEX

Dostępny jest dostawca zarejestrowany w
Polskim Rejestrze Statków

O&M

Dzierżawa gruntu pod budynek
OPM, koszty operacyjne i opłaty
portowe

CAPEX

Zawarcie umowy dzierżawy gruntu lokalnie z
polską gminą, koszty i opłaty eksploatacyjne
będą płacone lokalnie

Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego dokumentu, a także przekazywanie jego treści innym
stronom bez wyraźnej zgody RWE Renewables GmbH lub jednego z jej podmiotów zależnych jest surowo zabronione.

BALTIC SEA POWER / BALTIC
TRADE AND INVEST SP. Z O.O.

Pakiet
O&M

Zakres zamówienia
Budowa budynku OPM i innej
infrastruktury

Strona
40/52
Tytuł dokumentu
PLAN ŁAŃCUCHA DOSTAW MATERIAŁÓW I USŁUG

Etap
CAPEX

Opis
Polskie firmy budowlane są dostępne do
budowy budynku OPM innej infrastruktury
O&M

Tabela 9-2: Potencjalny udział lokalny – Faza budowy.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Jednocześnie mamy nadzieję, że dalszy udział może zostać uzyskany poprzez kontrakty udzielone
polskim przedsiębiorcom w dalszej części łańcucha dostaw. RWE będzie wspierać takie działania na
etapie postępowania przetargowego poprzez włączanie do kryterium oceny udziału lokalnego i
zachęcanie swoich bezpośrednich kontrahentów do poszukiwania poddostawców pośród podmiotów
działających lokalnie.

8.3

Potencjalny udział lokalny w Eksploatacji i Utrzymaniu

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Poniższa tabela przedstawia kontrakty z potencjałem dla udziału lokalnego 17:
Pakiet

Kontrakt

Etap

Opis

O&M

Zarządzanie obiektem i
eksploatacją

OPEX

Personel obiektu bez personelu technicznego,
Środowisko BHP - urządzenia, oprogramowanie
specjalne, szkolenia personelu i personelu
technicznego , opłaty związane z zarządzaniem
aktywami

O&M

Aktywa wytwórcze

OPEX

SMA WTG, umowy na usługi ze stronami trzecimi,
Inspekcje, własny personel techniczny,
outsourcingowane

O&M

Infrastruktura komunikacyjna i
elektryczna

OPEX

Opłaty za podłączenie infrastruktury
komunikacyjnej, SCADA, infrastruktura

Wskazano udział lokalny (z aktualnie szacowanym) ze średnim lub wysokim potencjałem, dalszy udział własny jest w trakcie oceny. Lista
jest bardzo poufna, wstępna i pod żadnym względem nie powinna być traktowana jako wiążąca.
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elektryczna, badanie dotyczące kabli i poziomu
osadów
O&M

Infrastruktura inżynierii lądowej,
Fundamenty

OPEX

Fundamenty i infrastruktura EP, obiekty i
urządzenia na terenie O&M, CMS

O&M

Części, materiały zużywalne i
narzędzia

OPEX

Części do WTG oraz EOS OEM, strategiczne części
zapasowe (części FUND, Materiały zużywalne,
Narzędzia

O&M

Transport i logistyka

OPEX

Czarter jednostek do przewozu załóg, czarter
jednostek JUV,

O&M

Pozostałe koszty O&M

OPEX

Ubezpieczenie, Energia elektryczna, Usługi
konsultingowe, Prognozy pogody

O&M

Pozostałe koszty Opex (nie będące
kosztami O&M)

OPEX

Umowa dzierżawy gruntu na terenie O&M,
Podatek od nieruchomości i opłaty związane z
pozwoleniami, wydarzenia
Marketingowe/PR/Zespołowe, Monitorowanie
środowiska, Pozostałe koszty ogólne.

O&M

Nieprzewidziane koszty
operacyjne

OPEX

Nieprzewidziane koszty związane z powyższymi
pozycjami

Tabela 9-3: Potencjalny udział lokalny – Eksploatacja i Utrzymanie.

Inicjatywy w zakresie badań i rozwoju („R&D”)18
9.1

R&D na etapie prac przygotowawczych i budowy.

Strategia innowacyjności RWE opracowana na potrzeby fazy prac przygotowawczych i budowy oraz
O&M morskiej farmy wiatrowej Baltic II zakłada raczej proces ewolucji niż podejmowanie radykalnych
kroków w zakresie technologii i ryzyka, dążąc do wykorzystania innowacji i czynników sprzyjających
redukcji kosztów we wszystkich obszarach, a jednocześnie ogólnie do osiągnięcia technicznych i
ekonomicznych ulepszeń.
Program tworzenia wartości RWE:
•

Turbina: inicjatywy w zakresie kompleksowej współpracy w celu wspierania innowacji
inwestycji, stymulujące do tworzenia wartości np. poprzez modernizacje, ulepszenia
produktów, optymalizację i wdrożenie procesów

•

Wyposażenie pomocnicze: wczesne koncepcje projektowe i optymalizacja projektu
wykonawczego, stymulujące tworzenie wartości nowych rozwiązań w zakresie produkcji,
ochrony przeciw korozji, optymalizacji i realizacji procesów

•

Instalacja MFW: wdrożenie nowych koncepcji i sposobów instalacji w ścisłym uzgodnieniu z
wymogami władz oraz wydanych zezwoleń w celu obniżenia całkowitych kosztów dla

18 Inicjatywy w zakresie badań i rozwoju („R&D”) wraz z opisem przewidywanych inicjatyw dotyczących badań i rozwoju oraz innowacyjności,
związanych z realizacją inwestycji w zakresie morskiej farmy wiatrowej Baltic II wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,
zgodnie z art. 42(1)(10) Ustawy o MFW
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społeczeństwa, stymulujące działania obniżające ryzyko, a także dostawy w trybie
przyspieszonym w ramach całościowej polityki BHPiOŚ
•

Port budowy / tymczasowego składowania: wczesne planowanie z lokalnym portem
tymczasowego składowania i spółkami instalacyjnymi w zakresie wymagań dla instalacji oraz
współpracy przy wdrożeniu we właściwym czasie

•

Nadzór nad budową: optymalizacja podstawowych zasobów w ramach kontraktów (takich jak
stal, bunkier itd.), stymulująca środki ograniczające ryzyko opóźnień, tworzenie wartości
poprzez własne zasoby (m.in. inżynieria, jakość, BHPiOŚ, nadzór nad budową) i współpracę
(m.in. przyłączenie do sieci, zarządzanie punktem styku)

W ramach postępowania przetargowego dla wszystkich głównych kontraktów oferentów prosi się o
przedstawianie pomysłów na inicjatywy i innowacje, które mają potencjał tworzenia wartości. Za takie
pomysły będą przyznawane punkty w ramach całościowej oceny oferty, dając przewagę innowacyjnym
ofertom.
Innowacyjność w tym obszarze stymuluje zastosowanie postępowania przetargowego w trybie
współpracy, co daje producentom możliwość przedstawienia innowacyjnych rozwiązań. Podejście to
jest stosowane w całym łańcuchu dostaw dla przetargów na najważniejsze kontrakty dla inwestycji
FEW Baltic II. Dzięki ukształtowaniu przetargów w taki sposób, łańcuch dostaw ma możliwość
opracowania optymalnych rozwiązań na podstawie współpracy z RWE i bogatego doświadczenia w
zakresie budowy. Poprzez tę elastyczność łańcuch dostaw jest zachęcany do innowacyjności na rzecz
udoskonalania szerszej branży w celu dostarczania rozwiązań najlepszych w danym czasie.

9.2

R&D na etapie eksploatacji

R&D polega na nieustannym wsparciu etapu eksploatacji każdego aktywa wytwórczego RWE, takiego
jak morska farma wiatrowa Baltic II. Jako wiodący wytwórca energii elektrycznej w Niemczech i jeden
z największych w Europie, RWE musi sprostać wysokim wymaganiom. Oczekuje się, że spółka będzie
w przyszłości zapewniać bezpieczne dostawy energii elektrycznej, oferując najlepszą jakość w
stosunku do ceny przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku węgla dzięki wykorzystaniu
innowacyjnych technologii.
Nasze zespoły ds. badań i rozwoju stoją zatem przed wieloma trudnymi wyzwaniami. Jako samodzielny
zarządca własnych aktywów wytwórczych, nieustannie udoskonalamy nasze podejście i metody w celu
osiągnięcia najlepszych rezultatów w zakresie efektywności. Współpracujemy z naukowcami oraz
inżynierami nad znalezieniem odpowiedzi na najnowsze pytania z zakresu nowoczesnego wytwarzania
energii elektrycznej, opracowując jednocześnie koncepcje dostaw energii jutra. Naszym celem jest
wykorzystywanie technologii umożliwiających zachowanie równowagi pomiędzy opłacalnością,
bezpieczeństwem dostaw energii i ochroną środowiska naturalnego na dynamicznie zmieniającym się
rynku energii.
W celu utrzymania takiej najlepszej równowagi, RWE chętnie skorzysta z technologii przyszłości w
zakresie eksploatacji, na potrzeby zwiększenia dyspozycyjności i niezawodności turbiny oraz urządzeń
służących do wyprowadzania mocy. Obecne i planowane morskie farmy wiatrowe są eksploatowane
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dzięki wydajnym i innowacyjnym strategiom eksploatacji i rozwiązaniom w zakresie dostępności.
Pojawiające się na rynku technologicznie ulepszone jednostki pływające w nowych konstrukcjach, w
istotny sposób przyczyniły się do poprawy dostępności turbin wiatrowych, dzięki ułatwieniom w
zakresie transportu techników, części i sprzętu z bazy eksploatacyjnej i ich późniejszego bezpiecznego
przemieszczania pomiędzy okrętem a obiektami morskimi.

Rozwój zasobów ludzkich („HR”) 19
Przez cały cykl życia inwestycji RWE/BTI ma na celu maksymalizację lokalnego zatrudnienia i
prowadzenia kampanii informacyjnych adresowanych do odpowiednio wykwalifikowanych lokalnych
dostawców i potencjalnych pracowników o dostępnych możliwościach, zarówno dla prac morskich i
lądowych. Obejmuje to poniższe główne zobowiązania:
•

Udostępnianie najlepszych praktyk – współpraca z dostawcami

•

Możliwości dla doświadczonego personelu morskiego zarówno przy budowie, jak i
eksploatacji farmy wiatrowej

•

Współpraca ze stowarzyszeniami i interesariuszem, m.in. w celu promowania możliwości
pracy.

•

Współpraca z uczelniami i zwiększanie umiejętności, współpraca z jednostkami samorządu
terytorialnego i/lub Uniwersytetem Gdańskim w celu rozpoznania brakujących umiejętności
wśród lokalnej siły roboczej i opracowania kursów istotnych dla rozwoju wykwalifikowanej siły
roboczej, w celu przygotowania kandydatów do zatrudnienia.

•

Pomoc dla uczelni przy współpracy z przedsiębiorstwami na rzecz zachęcania młodych ludzi
do dołączenia do sektora morskiej energetyki wiatrowej.

•

Bezpośrednia rekrutacja i szkolenie na stanowisku pracy (głównie lokalnie).

•

Współpraca z nowymi uczestnikami i dostawcami w Polsce i podmiotami zamierzającymi
działać lokalnie w celu doradztwa na temat tego, jakie istotne zdolności, umiejętności i
przeszkolenie będą wymagane do skorzystania z możliwości płynących z inwestycji FEW Baltic
II i ogólnie branży morskiej.

•

Operator okrętów takich jak okręty do transportu załóg (CTV) będzie działał na terenie FEW
Baltic II, świadcząc różne usługi na rzecz farmy wiatrowej w trakcie budowy i eksploatacji.

Zakres usług będzie obejmował np. inwentaryzację przyrodniczą, ochronę wokół okrętów
instalacyjnych w celu utrzymywania bezpiecznej odległości od innych okrętów w trakcie budowy.
RWE/BTI zamierzają organizować regularne dni kariery w Polsce w celu informowania lokalnego
interesariusza o możliwościach pracy na terenie inwestycji i w celu wspierania potencjalnych
Rozwój zasobów ludzkich („HR”). Opis działań, jakie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierza podjąć Wnioskodawca lub dostawcy
materiałów i usług wykorzystywanych na potrzeby budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej Baltic II w celu rozwoju zasobów
ludzkich w zakresie kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych potrzebnych do budowy lub eksploatacji morskiej farmy wiatrowej
wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z art. 42(1)(11) Ustawy o MFW
19
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kandydatów poradami dot. procesu rekrutacji. Spółki poziomu 1 również zostaną zaproszone do
współpracy w zakresie ról, które chcą pełnić przy świadczeniu usług na rzecz inwestycji FEW Baltic II.
Szkolenia dla lokalnych techników będą oferowane całemu personelowi wykonującemu eksploatację.
Ponadto RWE/BTI zobowiązują się do prowadzenia praktyk na inwestycji FEW Baltic. Celem jest
rozwijanie umiejętności dla ról technicznych na aktywach energetycznych oraz oferowanie możliwości
rozwoju kariery w naszym zespole inwestycyjnym. Program praktyk RWE będzie dostępny dla
szerszego łańcucha dostaw, aby inni dostawcy i operatorzy mogli z niego skorzystać.

Wyniki wstępnego dialogu z zarządami portów morskich oraz operatorami terminali 20
Prowadzona jest obecnie konkurencyjna procedura z udziałem kilku polskich portów w celu dokonania
wyboru lokalizacji miejsca bazowego i zaplecza O&M dla Projektu. Ocena uwzględnia szczegółową
analizę technicznej przydatności, logistycznej efektywności i aspektów handlowych każdej z możliwych
lokalizacji w celu zapewnienia, że wybrana zostanie najbardziej odpowiednia opcja przyczyniająca się
do obniżenia LCOE.
Wstępnie zwrócono się do poniższych władz portów:
•

•

•

Port Szczecin-Świnoujście (spotkanie wirtualne, październik 2020)
o

Rozmowa na temat planów rozbudowy portu. Wymiana informacji i wymagań
technicznych. Pierwszy wynik: rozbudowa jest bardzo interesująca dla RWE. Jednakże,
przewidywany harmonogram budowy na koniec tej dekady albo początek kolejnej
dekady celuje raczej w inwestycje „Etapu 2” niż w FEW Baltic II.

o

Wynik: Podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Wymiana wymagań technicznych,
pozostanie w kontakcie dla kolejnych kroków

Władze Portu Gdańsk (fizyczne spotkanie w Gdańsku, luty 2020)
o

Wizyta w obszarach portu i spojrzenie na port wewnętrzny

o

Wynik: Dalsza ocena portu wewnętrznego. Szczegółowa wymiana wymagań
technicznych, dostępności obszarów i planów rozbudowy.

Władze Portu Gdynia (fizyczne spotkanie w Gdyni, luty 2020)
o

Wizyta w obiektach portu, w tym przewidzianych obszarach rozbudowy.

o

Wynik: Podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Szczegółowa wymiana wymagań
technicznych i monitorowanie rozwoju w obszarze portu, tj. planów rozbudowy i
przetargów na prawa użytkowania istniejących obszarów

Wyniki wstępnego dialogu z zarządami portów morskich oraz operatorami terminali działających na terenie tych portów dotyczącego
wykorzystania portów morskich do celów obsługi budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej Baltic II wraz z zespołem urządzeń
służących do wyprowadzenia mocy, z uwzględnieniem wykorzystania portów morskich zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zgodnie z art. 42(1)(12) Ustawy o MFW
20
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Dalsza komunikacja odbyła się z kierownictwem operatorów terminali:
OT Port (fizyczne spotkanie w Świnoujściu: luty 2020, wirtualne spotkania z Gdynią)

•

o

Wymiana specyfikacji i wymagań technicznych.

o

Wynik: OT Port skupia się na ładunkach masowych, jeszcze nie ma nacisku na morską
energetykę wiatrową.

Euroterminal (fizyczne spotkanie w Świnoujściu: luty 2020)

•

o

Wynik: Podpisanie umowy o zachowaniu poufności, wymiana informacji i wymagań
technicznych.

Hutchison Port / GCT (fizyczne spotkanie w Gdyni, sierpień 2020)

•

o

Spacer po obszarze GCT. Rozmowa na tematy techniczne i komercyjne obejmująca
porównanie do działalności w zakresie kontenerów. Ocena możliwości prowadzenia
równoległej działalności w zakresie morskiej energetyki wiatrowej i kontenerów.

o

Wynik: Podpisanie umowy o zachowaniu poufności, wymiana informacji i wymagań
technicznych.

BCT w Gdyni

•

o

Korespondencja przez email do BCT w celu rozpoczęcia wymiany informacji.

Podsumowanie wyników wstępnego dialogu:
Wymagania techniczne dla inwestycji przekazano wszystkim stronom w zakresie obszarów
składowania, wymagań dla strony i nośności nabrzeży, stanowisk cumowniczych dla okrętów
przypływających i odpływających, głębokości wody oraz możliwości podciągnięcia na potrzeby
ładowania i wstępnego montażu podzespołów turbiny wiatrowej.
Oceny/informacje zwrotne od portów
Ładowanie podzespołów fundamentów lub kabli powinno być możliwe, ale istnieje konkurencja z
działalnością w zakresie kontenerów.
Wymagania dla ładowania i wstępnego montażu podzespołów turbiny wiatrowej stanowią bardzo
duże wyzwanie w zakresie powierzchni i nośności. Planowana rozbudowa portu w Gdańsku, Gdyni i
Świnoujściu może spełnić te wymagania. Jednakże inwestycje i harmonogramy realizacji nie są jeszcze
potwierdzone.
Kolejne kroki w kwestii wyboru portu (budowa)
•

Najbardziej interesujące są porty w Gdańsku (port wewnętrzny), Gdyni (obszary GCT, BCT,
PGZ) i Świnoujściu (rozbudowa).

•

Istnieje możliwość korzystania z różnych portów dla różnych zadań w ramach inwestycji.
Zależy to również od wyboru producentów podzespołów w celu optymalizacji logistyki
inwestycji.
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•

Trwa dialog w bezpośredniej komunikacji z portami. Największe zainteresowanie
harmonogramem i decyzjami w sprawie rozbudowy portów.

•

Podpisanie umowy(umów) rezerwacji obszaru przed 2022 r.

•

Ostateczna decyzja co do wyboru portu – faza budowy – przed 2 kw. 2023.

•

Budowa farmy wiatrowej (morskiej) w latach 2025–2026.

Odnośnie portów do obsługi farmy w fazie eksploatacji (O&M), następujące lokalizacje zostały wzięte
pod uwagę:
Świnoujście

105,6 mil morskich

Kołobrzeg

62,4 mil morskich

Darłówko

38 mil morskich

Ustka

29,7 mil morskich

Łeba

35,1 mil morskich

Władysławowo

63,2 mil morskich

Gdynia

102,7 mil morskich

Podsumowanie wstępnego dialogu z portami:
Następujące wymagania techniczne zostały sformułowane przez RWE wobec wszystkich stron
uczestniczących w dialogu:

Wymagania formułowane wobec portów w zakresie logistyki
Jednostka do
załóg (CTV)
•
•
Rozlokowanie

•
•

Śmigłowcowa
Służba
przewozu Jednostka do obsługi
Ratownictwa Medycznego
farmy (SOV)
(HEMS)

Wymiana załóg podczas • SOV z trapem z
budowy
kompensacją ruchu /
Prace związane z
Planowe
prace
w
ramach
oddaniem
do • Tylko
konserwacyjnoSystemu
Zarządzania
eksploatacji
naprawcze
Kryzysowego
z
•
Planowe
prace
Do znacznej wysokości
partnerami
konserwacyjnofali 1,5 m
• wiatr poniżej 20 m/s
naprawcze
Pierwszy wybór dla
znacznej
codziennych
rejsów • Do
wysokości
fali
2,5 m
wahadłowych
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Wymagania formułowane wobec portów w zakresie logistyki
•

Wymiary ogółem ok. 26- • Wymiary ogółem ok.
28 m x 8-10 m
60-80 m x 16-18 m

•

Zanurzenie 1,5-2,5 m

• Zanurzenie 5-6 m
(Mini-SOV < 4,0 m)
Stacjonująca
na
obiekcie, zmiany 14- 15 min
dniowe

Czas podróży do
Maks. 1,5 h
MFW
1 całoroczna (24 pasażerów)
Flota jednostek

1 na okres
pasażerów)

letni

1 całoroczna
(24 pasażerów)

(24-40

1 całoroczna (4 pasażerów)

Tabela 8-1: Wymogi formułowane wobec portów w zakresie logistyki.

Oceny/informacje zwrotne od portów
Planowane rozbudowy portów mogą spełnić te wymagania. Jednakże inwestycje i harmonogramy
realizacji nie są jeszcze potwierdzone.
Kolejne kroki w kwestii wyboru portu (eksploatacja)
•
•

Obecnie najbardziej interesujące są porty w Ustce i Łebie, jednak szczegółowo
monitorowane są inne porty.
Trwa dialog w bezpośredniej komunikacji z portami. Największe zainteresowanie
harmonogramem i decyzjami w sprawie rozbudowy portów.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Tworzenie miejsc pracy 21

Opis i szacunkowa liczba lokalnych miejsc pracy w Polsce: Prace
przygotowawcze i budowa
Zatrudnionych bezpośrednio w ramach BTI/RWE: 50
Zatrudnionych pośrednio (dostawcy, podwykonawcy itp.): 400
Indukowanych: 100
Tabela 12-1: Szacunkowa liczba lokalnych miejsc pracy w Polsce: Prace przygotowawcze i budowa.

21 Tworzenie miejsc pracy. Opis i szacunkowa liczba miejsc pracy, jakie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierza utworzyć
Wnioskodawca oraz dostawcy materiałów i wykorzystywanych usług na potrzeby i w związku z budową lub eksploatacją morskiej farmy
wiatrowej Baltic II wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, zgodnie z art. 42(1)(13) Ustawy o MFW
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Dla etapu Prac przygotowawczych i budowy role i obowiązki są częściowo stałe, inne podlegają
znacznym zmianom w zależności od wymogów projektu na danym etapie realizacji: prace inżynieryjne,
zamówienia, budowa i montaż, prace po zamknięciu projektu. Poniżej BTI stara się przedstawić
przykładowe opisy prac, których wykonawcy będą lub mogą być pozyskiwani w Polsce, lub stanowiska
istniejące w ramach struktury BTI w czasie realizacji projektu.
W przypadku bardzo porównywalnej MFW Arkona, RWE (385 MW, Morze Bałtyckie) dla
przygotowania i budowy stworzono ok. 400 pośrednich miejsc pracy, skutecznie przyczyniając się do
przygotowania i budowy lokalnej infrastruktury portu składowania tymczasowego i eksploatacyjnego,
jak również w obszarze zezwoleń, jakości, logistyki czy wstępnego montażu.
Chcemy zauważyć, że oprócz stworzenia małych i średnich przedsiębiorstw wokół portu bazowego siła
gospodarcza (nabywcza) ok. 400 pracowników pracujących na placu budowy będzie miała znaczący
pozytywny wpływ na gospodarkę w regionie.
Menedżerowie ds. zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSE)
Opracowywanie, wdrażanie i promowanie wymogów w zakresie Systemu Zarządzania HSE RWE
Renewables na potrzeby inwestycji budowlanej. Wdrożenie Systemu Zarządzania HSE RWE
Renewables w celu uzyskania zharmonizowanego podejścia w kwestiach zdrowia, bezpieczeństwa i
środowiska dla wszystkich obiektów. Zapewnienie uwzględnienia obowiązujących w Polsce wymogów
prawnych w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska m.in. poprzez współpracę z organami
regulacyjnymi oraz regularnej oceny stanu zgodności z przepisami. Proaktywne wspieranie
bezpośrednich przełożonych i zespołu operacyjnego MFW w wypełnianiu ich obowiązków w zakresie
zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska poprzez doradzanie w kwestiach technicznych, organizacyjnych
i proceduralnych jak również w zakresie zgodności z polskimi przepisami dla sektora morskiej
energetyki wiatrowej. Rozwijanie i promowanie najwyższej jakości kultury w obszarze zdrowia,
bezpieczeństwa i środowiska w całym portfelu morskich farm wiatrowych.
Menedżerowie ds. harmonogramów
Zakres pracy osób opracowujących harmonogramy obejmuje przygotowanie i uaktualnianie
wspólnego Harmonogramu Ramowego dla projektu MFW Baltic II i wszystkich pakietów obejmujących
etapy prac inżynieryjnych, zamówień, budowy, uruchomienia i instalacji, a także wspieranie zespołu
projektowego w działaniach z zakresu zapewnienia jakości, przeciwdziałania ryzyku lub ograniczania
ryzyka oraz analizy oddziaływania w odniesieniu do zarządzania ryzykiem.
Menedżerowie jakości (QA/QC)
Zakres obowiązków menedżera jakości obejmuje planowanie, opracowywanie, wdrażanie i
utrzymywanie systemu jakości celem wspierania pakietów i procesów w ramach projektu. Zakres ten
obejmuje wspieranie wszystkich pakietów i innych funkcji w ramach projektu MFW Baltic II w
kwestiach jakości oraz współpracę z centralnym biurem ds. zapewnienia jakości.
Pakiet WTG: Inżynierowie i menedżerowie kontraktu
Zakres Pakietu WTG obejmuje przygotowanie projektu, zamówienie, negocjowanie, zarządzanie
kontrolą produkcji, dostawę, nadzór nad instalacją, uruchomieniem i ruchem próbnym turbin.
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Pakiet elektryczny: Inżynierowie i menedżerowie kontraktu
Zakres pakietu elektrycznego obejmuje udzielanie wsparcia w obszarze zamówień, negocjacji,
zarządzania kontrolą produkcji, dostaw, transportu lądowego, nadzoru nad instalacją, uruchomieniem
i ruchem próbnym morskiej podstacji elektrycznej oraz projektu i dostawy kabli połączeniowych
między turbinami, jak również planowania i projektowania wyposażenia elektrycznego elementu
przejściowego fundamentu turbiny wiatrowej. Ponadto zapewnienie przestrzegania kodeksu sieci
przez morską farmę wiatrową zgodnie z wymaganiami OSP dla sieci.
Pakiet FUND: Inżynierowie i menedżerowie kontraktu
Zakres
Pakietu
FUND
obejmuje
funkcje
wspierające,
w
tym
zarządzanie
działaniami/wnioskami/procesami związanymi ze stanem gleby, takimi jak kampanie dotyczące
badania gleby ("SI"), raporty z badania stanu gleby (zgodnie z polskimi wymogami).
Pakiet LOG: Inżynierowie i menedżerowie kontraktu
Zakres Pakietu LOG obejmuje funkcje wspierające związane z zarządzaniem i koordynowaniem
wszystkich etapów (EPCI) działań w obszarze morskiego transportu ("T&I") i instalacji morskich oraz
zarządzaniem portem (obiektem) bazowym, takie jak planowanie, negocjowanie umów, mobilizacja i
demobilizacja portu/jednostek oraz wykonanie Fundamentu (monopale i elementy przejściowe),
instalacja kabli pomiędzy turbinami oraz turbin wiatrowych (wieża, gondola i piasta, łopaty) a także
fundamentu podstacji, oraz wsparcie/nadzór nad instalacją górnej części zgodnie z harmonogramem
projektu.
Technicy serwisowi (wszystkie pakiety)
Technicy serwisowi głównych komponentów zapewniają wsparcie w zakresie budowy, inspekcji
wszystkich odpowiednich komponentów głównych i pozostałej infrastruktury farmy wiatrowej.
Ponadto RWE utworzy dużą liczbę nowych miejsc pracy w ramach BTI, w obszarach takich jak
administracja zespołu, zarządzanie interesariuszami, zarządzanie zgodami, wsparcie handlowe,
eksperci w zakresie systemów informacji przestrzennej (GIS).

Szacunkowa liczba lokalnych miejsc pracy w Polsce: O&M
Zatrudnionych bezpośrednio w BTI/RWE: 40
Zatrudnionych pośrednio (dostawcy, podwykonawcy itp.): 100
Indukowanych: 50
Tabela 12-2: Szacunkowa liczba lokalnych miejsc pracy w Polsce: O&M.
Poniżej BTI przedstawia wykaz i opis bezpośrednich miejsc pracy, które mają zostać utworzone na etapie
O&M w projekcie realizacji morskiej farmy wiatrowej Baltic II wyłącznie dla gruntownie wyszkolonych i
wysoce wykwalifikowanych pracowników. Podane informacje należy traktować jako wstępne i orientacyjne
(szacunkowa liczba odpowiednich pracowników podana jest w nawiasach).
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I. Inżynierowie i pracownicy administracyjni MFW

Specjalista ds. eksploatacji turbin wiatrowych (WTG)
Specjalista ds. eksploatacji turbin wiatrowych jest pierwszym punktem kontaktu dla zespołu ds.
eksploatacji obiektu (w tym zewnętrznych wykonawców) w zakresie wszystkich zagadnień
technicznych w ramach bieżącej eksploatacji turbin wiatrowych. Ponadto specjalista ds. eksploatacji
turbin wiatrowych jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie szczegółowych koncepcji w
przedmiocie konserwacji i naprawy turbin wiatrowych w MFW. Nadrzędnym celem jego pracy jest
maksymalizacja sprawności energetycznej turbin wiatrowych przy jednoczesnej minimalizacji kosztów
ich eksploatacji. Do jego obowiązków należy również stała optymalizacja codziennych procedur i
strategii konserwacji w ścisłej współpracy z zespołem ds. eksploatacji obiektu.
Specjalista ds. eksploatacji wyposażenia uzupełniającego (BoP)
Specjalista ds. eksploatacji wyposażenia uzupełniającego (BoP) jest pierwszym punktem kontaktu dla
zespołu ds. eksploatacji obiektu (w tym zewnętrznych wykonawców) w zakresie wszystkich zagadnień
technicznych w ramach bieżącej eksploatacji pomocniczej infrastruktury morskiej dla turbin
wiatrowych, takiej jak fundamenty na morzu, kable połączeniowe pomiędzy turbinami wiatrowymi
oraz w zakresie logistyki morskiej. Ponadto specjalista ds. eksploatacji wyposażenia uzupełniającego
(BoP) jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie szczegółowych koncepcji w przedmiocie
konserwacji i naprawy fundamentów i kabli połączeniowych w morskiej farmie wiatrowej. Do jego
obowiązków należy również stała optymalizacja codziennych procedur i strategii konserwacji w ścisłej
współpracy z zespołem ds. eksploatacji obiektu.
Specjalista ds. eksploatacji instalacji elektrycznych
Specjalista ds. eksploatacji instalacji elektrycznych jest pierwszym punktem kontaktu dla zespołu ds.
eksploatacji obiektu (w tym zewnętrznych wykonawców) w zakresie wszystkich zagadnień
technicznych w ramach bieżącej eksploatacji instalacji elektrycznej, głównie morskiej stacji
elektroenergetycznej oraz przyłączenia do sieci. Ponadto Specjalista ds. eksploatacji instalacji
elektrycznych jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrażanie szczegółowych koncepcji w
przedmiocie konserwacji i naprawy stacji elektroenergetycznej w morskiej farmie wiatrowej. Pełni
funkcję Kierownika ds. technicznych oraz upoważnionego członka personelu wyższego szczebla ds.
stacji elektroenergetycznej i odpowiada za techników serwisowych, którzy zajmują się konserwacją
stacji elektroenergetycznej. Do jego obowiązków należy również stała optymalizacja codziennych
procedur i strategii konserwacji w ścisłej współpracy z zespołem ds. eksploatacji obiektu.
Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska (HSE)
Kierownik ds. BHP i ochrony środowiska (HSE) jest odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i
promowanie wymogów Systemu Zarządzania HSE RWE Renewables dla morskiej farmy wiatrowej. Do
jego zadań należy także wdrożenie Systemu Zarządzania HSE RWE Renewables w celu harmonizacji
zadań w obrębie różnych obiektów w zakresie zagadnień BHP i ochrony środowiska oraz zapewnienie
przestrzegania wymogów w zakresie BHP i ochrony środowiska przewidzianych przepisami polskiego
prawa, w tym m.in. poprzez kontakty z organami regulacyjnymi oraz systematyczne inspekcje z
zakresu zgodności z przepisami BHP i ochrony środowiska. Ponadto Kierownik ds. BHP i ochrony
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środowiska odpowiada za proaktywne wsparcie zarządzania liniowego oraz zespołu ds. eksploatacji
MFW w realizowaniu przez nich obowiązków z zakresu BHP i ochrony środowiska, doradztwo
techniczne, organizacyjne i w zakresie procedur, jak również doradztwo w zakresie zgodności z
regulacjami obowiązującymi w branży morskiej energetyki wiatrowej, a także opracowanie i
promowanie wysokiej kultury BHP i ochrony środowiska w obrębie niemieckiego portfela morskich
farm wiatrowych.
Zespół ds. administracyjnych
Zespół ds. administracyjnych zapewnia wsparcie zespołowi ds. morskiej farmy wiatrowej w zakresie
wszystkich procedur administracyjnych (np. zakupów), jest odpowiedzialny za uruchomienie obiektu
eksploatacji i wszelkie sprawy administracyjne związane z budynkami w obiekcie eksploatacji oraz za
opracowanie łańcucha logistycznego prowadzącego do obiektu eksploatacji oraz organizację
większych spotkań lub wydarzeń.
II.

Personel odpowiedzialny za konserwację MFW

Koordynator ds. konserwacji
Koordynator ds. konserwacji odpowiada za wydajną eksploatację wszystkich aktywów technicznych
MFW poprzez zapewnienie najwyższego poziomu dostępności i wytwarzania. Koordynator ds.
konserwacji pełni funkcję Kierownika ds. technicznych oraz upoważnionego członka personelu
wyższego szczebla odpowiedzialnego za całość aktywów i za planowanie prac na morzu i
odpowiednich czynności po ich wykonaniu.
Koordynator magazynu
Koordynator magazynu jest odpowiedzialny za zarządzanie magazynem w celu zapewnienia
niezakłóconej eksploatacji MFW. Ponadto do jego obowiązków należy przygotowanie prac na morzu
oraz przeprowadzenie wszelkich koniecznych czynności po ich wykonaniu, a także zabezpieczenie i
koordynacja przepływu towarów i logistyki.
Technik serwisowy (kierujący zespołem ds. konserwacji)
Technik serwisowy (kierujący zespołem ds. konserwacji) jest odpowiedzialny za konserwację, kontrolę
i naprawy (częściowo pod nadzorem) WTG i innych elementów infrastruktury MFW w celu
zapewnienia, że eksploatacja aktywów odbywa się w sposób bezpieczny, wydajny i ekonomiczny,
maksymalizując wartość gospodarczą przedsięwzięcia z jednoczesnym zapewnieniem zgodności z
przewidzianymi wymogami. Jako osoba kierująca zespołem ds. konserwacji jest on odpowiedzialny za
zarządzanie zadaniami z zakresu konserwacji wykonywanymi przez techników niższego szczebla
Technik serwisowy (ds. konserwacji)
Technik serwisowy (ds. konserwacji) jest odpowiedzialny za konserwację, kontrolę i naprawy (pod
nadzorem) WTG i innych elementów infrastruktury MFW w celu zapewnienia, że eksploatacja
aktywów odbywa się w sposób bezpieczny, wydajny i ekonomiczny, maksymalizując wartość
gospodarczą przedsięwzięcia z jednoczesnym zapewnieniem zgodności z przewidzianymi wymogami.
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Technik serwisowy (specjalista ds. diagnostyki)
Technik serwisowy (specjalista ds. diagnostyki) samodzielnie dokonuje konserwacji oraz
przeprowadza kontrole i naprawy WTG i innych elementów infrastruktury MFW w celu zapewnienia,
że eksploatacja aktywów odbywa się w sposób bezpieczny, wydajny i ekonomiczny, maksymalizując
wartość gospodarczą przedsięwzięcia z jednoczesnym zapewnieniem zgodności z przewidzianymi
wymogami. Jako pracownik wysoce wyspecjalizowany i posiadający umiejętności w zakresie
diagnostyki, technik serwisowy będący specjalistą ds. diagnostyki zajmuje się wykrywaniem wad lub
usterek i dokonuje napraw określonych i kluczowych elementów morskiej farmy wiatrowej. Jako
pracownik techniczny wyższego szczebla jest on odpowiedzialny za zarządzanie zadaniami z zakresu
konserwacji i diagnostyki wykonywanymi przez techników niższego szczebla.
Technik serwisowy (diagnostyk)
Technik serwisowy (diagnostyk) samodzielnie dokonuje konserwacji oraz przeprowadza kontrole i
naprawy WTG i innych elementów infrastruktury MFW w celu zapewnienia, że eksploatacja aktywów
odbywa się w sposób bezpieczny, wydajny i ekonomiczny, maksymalizując wartość gospodarczą
przedsięwzięcia z jednoczesnym zapewnieniem zgodności z przewidzianymi wymogami. Jako
pracownik techniczny wyższego szczebla jest on odpowiedzialny za zarządzanie zadaniami z zakresu
konserwacji i diagnostyki wykonywanymi przez techników niższego szczebla.
Przewiduje się, że na potrzeby przeprowadzenia przyłączenia do sieci i eksploatacji morskiej stacji
elektroenergetycznej zaangażowany zostanie dodatkowy zespół składający się z jednego specjalisty
ds. eksploatacji instalacji elektrycznych i czterech techników serwisowych.
Ponadto BTI planuje stałe zaangażowanie studentów pracujących oraz praktykantów. Razem z
serwisem sprzątającym i personelu ds. obsługi obiektu realistyczne jest zatrudnienie w obiekcie ok. 50
pracowników.
Ponadto RWE pośrednio tworzy znaczną liczbę nowych miejsc pracy w spółkach zewnętrznych, które
będą angażowane do wykonywania poszczególnych zadań z zakresu konserwacji, takich jak prace
wysokościowe, ochrona antykorozyjna i naprawy, prace mechaniczne i elektryczne oraz inspekcje
instalacji zlokalizowanych na dnie morskim.
Szacuje się, że w obszarze obsługi eksploatacji (O&M), w wyniku realizacji projektu MFW Baltic II
powstanie ok. 100 miejsc pracy. Dla porównania, w przypadku morskiej farmy wiatrowej Arkona, na
potrzeby obszaru O&M powstało 50 bezpośrednich i 100 pośrednich nowych miejsc pracy.
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Powielanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie niniejszego dokumentu, a także przekazywanie jego treści innym
stronom bez wyraźnej zgody RWE Renewables GmbH lub jednego z jej podmiotów zależnych jest surowo zabronione.

