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POSTANOWIENIE
o zatwierdzeniu Zmienioncgo Planu Sprzedazy zespolow skladnikow majatkowych
Stoczni Gdynia S.A.

Na podstawie art. 80 oraz art. 79 ust. 1-3 i art. 82 ust. 1 pkt I w zwiazku z art. 6, ali. 7 i ali. 9
ust. 1 LlSlaWY z dnia 19 grudnia 2008 r. 0 postcpowaniu kornpensacyjnym w podrniorach
o szczeg61nym znaczeniu dla polskiego przernyslu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, paz. 1569)
a rakze art. J 23 ~ 1 i 2 oraz art. 124 § 1 ustawy 7. dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania adruinistracyjnego (tj. Oz. U. z 2000 r., Nr 98. paz. 1071 z pozn. zrn.). po

rozparrzeniu, przckazancgo w dniu 24 wrzesnia 2009 r. przez Zarzadce kompensacji spolki
Stocznia Gdynia S.I\ .. ktorym jest spolka Bud-Bank Leasing Sp. z 0.0 .. Zmienionego Plant!

Sprzedazy zespolow skladnik6w rnajatkowych Stoczni Gdynia S.A., zaopiniowanego
pozytywnie przez Rade Wierzycieli uchwala Ill" 2012009 z dnia 2.5 wrzesnia 2009 r.,
postanawiam:

I) zatwierdzic Zmieniony Plan Sprzedazy zespol6w skladnikow majatkowych spolki
Srocznia Gdynia S.A. pod nazwa "Zmieniony Pla.n Sprzedazy zespol6w skladnikow
majqtkowych Stoc:zni Gdynia S.A. '., stanowiacy zalaczn i k nr 1 do n i nicjszego

postanowienia,
2) okreslic tryh i oznaczenie terminow sprzedazy poszczegolnych zespolow skladnikow
majatkowych spolki Stocznia Gdynia S.A. tak jak w tresci zmienionego planu
sprzedazy, 0 ktorym mowa w pkt I,
3) zarwierdzic regulamin przetargow pod nazwq .Regulamin przetargu nieograniczonego
oraz aukcji", bedacy szczegolowa procedura przetargu. sranowiacy zalacznik nr 2
do niniejszego postanowienia.
4) okresl ic wysokosc wadi Lim dla kazdego 'L przeiargow w wysokosci 10% wartosci
oszacowania skladnikow majatkowych wchodzacych w sklad poszczegolnych
zespolow skladnikow majatkowych.
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UZASADNIENIE
\V dniu 24 wrzesma 2009 r.. dzialajac na podstawie mi. 80 usrawy 0 postcpowaniu
kornpensacyjnym w podmiotach 0 szczcgolnym znaczcniu din polskiego przernyslu
stoczniowego, zwanej dalej "US1<lWq 0 kornpcnsacji", Zarzadca kompeusacji w postepowaniu
kompensacyjnyrn prowadzonyrn wobec Stoczni Gdynia S.A., ktorym jest spolka Bud-Bank
Leasing Sp. Z 0.0. , przekazal Prezesowi Zarzadu Agencji Rozwoju Przernyslu S.A. plan
sprzedazy skladnikow majarkowych Stoczni zatytulowany .Zmieniony Plan Sprzedazy
zespolow skladnikow majarkowych Sioczni Gdynia SA"', zwany dalej ..zmienionym planem
sprzedazy' .

Stosownie do przepisu ali . 79 ust . 1 ustawy 0 kornpcnsacji Prezes Zarzadu ARP S.i\. pismcm
z dnia 23.09.2009 r. zwrocil sie do Rady Wierzycieli a zaopiniowanie przckazanego
zrnienioncgo planu sprzedazy. W dniu 25.09.2009 r. Rada Wicrzycieli podjela uchwale
nr 20/2009 0 wyrazeniu pozyiywnej opinii 0 przcdstawionyrn zrnienionym planie sprzedazy.
Zmicniony plan sprzedazy nie zosial zaopiniowany przez przedstawiciela pracownikow
z powodu jego nie wylonienia przez organizacje zwiazkowe stoczni,

Rozpatrujac zmieniony plan sprzedazy Prezcs Zarzadu ARP S.A. zwazyl, co nastepuje:
Postanowieniern z dnia 12.03.2009 r. 0 zatwierdzeniu Planu sprzedazy zespolow skladnikow
majarkowych Stoczni Gdynia S.A. Prczes Zarzadu ARP S.A. zatwierdzil wymieniony plan
sprzedazy obejmujacy okreslenie trybu j terminow sprzedazy poszczegolnych zespolow
skladnikow majatkowych spolki Stocznia Gdynia S.I\. Ponadto postanowieniern tyrn
zarwierdzil regulamin przetargow oraz okreslil wysokosc wadium dla przetargow.
W wyniku przeprowadzonych przerargow oraz aukcji wyloniono nabywcow na 30 Z 37
zaproponowanych zespolow skladnikow majatkowych. Pornimo zawarcia umow
warunkowych oraz zadeklarowanej gotowosci zawarcia umow osrarecznych zwyciezca
w przetargach nr 1-3, 5-8. 20 oraz w aukcjach Ill" 21, 24 i 27. obejmujacych zdccydowana
wickszosc skladn ikow majarkowych Stoczni Gdynia S.A.. nie dokonal zaplaty ceny , skutk iem
czego nie doszlo do zawarcia ostatccznych umow sprzedazy.
Pismem z dnia 08.09.2009 r. Komisarz UE ds. konkurencji Pani Neelie Kroes, na prosbe
Mi nistra Skarbu PaI1Sl wa, wyrazila zgode na przedluzenie do dnia J 1 grudnia 2009 r. term i nu
sprzedazy aktywow Stoczni Gdynia S.A. w ramach otwartego, przejrzystego,
niedyskryminacyjnego i bezwarunkowego procesu sprzedazy.
Zarzadca kornpensacji Stoczni Gdynia S.A. , kierujac sie trescia art. 80 ustawy 0 kornpensacji ,
biorac pod llwag't koniecznosc ochrony wartosci skladnikow majatkowych podlegajac ych
sprzedazy i ochrone irueresow wierzycieli Stoczni, przeprowadzil aktual izacje wyceny
rnajatku Stoczni, tak aby przyczynilo sie to do efektywnej realizacji planu sprzcdazy.
Zgodnie z arL 80 in fine ustawy 0 kompensacji zmicniony na skutek punownej analizy
sposobu podziaJu majqlkll Stoczni plan sprzedazy podlega zatwicrdzeniu na zasadach
okreslonych wart. 79 ustawy 0 kompens<.lcji.
Srosownic do trcSci mi. 79 usl. I ustawy 0 kompcnsacji sporLqdzony przez ZarzqclcC(
kOlllpens8eji sp6/ki Stocz-nia Gdynia S.A. plan sprzeda-z.y skfadnikow majqlkowych Stoczni
podlega zalwierdzeniu przez Prezesa Zarzqdu ARE S.A., b~d'lcego organem picf\vszej
instancji w post~powaniu kompensacyjnym.
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W ocenie Prezesa Zarzadu i\RP S.!\. zrnieniony plan sprzedazy zawiera wszystkie elementy
przewidziane \V art. 78 ustawy 0 kompensacii. tj:
I.

okreslenie zespolow
78 pkt I).

skladnikow

majatkowych

stoczni

podlegajacych

sprzedazy

(art.

:L okreslcnic szczcgolowcgo trybu i oznaczeuie termmow sprzedazy poszczegolnych
zespolow skladnikow majatkowych stoczni (art. 78 ph 2).
::;. prel iminarz kosztow i wydarkow zwiazanych z realizacja planu sprzedazy (art. 78 pkt 3).
I">

Zmieniony plan sprzedazy przewiduje sprzedaz zespolow skladnikow majatkowych Stoczni .
podzie lonych oa 4 kategoric i 18 zespclow, tj.:
Kaiegoria (A) sianowiaca skladniki majatkowe podlegajace sprzcdazy zlokalizowane
w Gdyni, przy ul. Czechoslowackiej 3, obejmujaca 10 zespolow skladnikow rnajatkowych
(Ill' 1,2. 4, 6-9, 17, 21, SA) wg mapy stanowiacej zalacznik do zmienionego planu sprzedazy,
Szczegolowe zcstawicnie skladnikow majatkowych wchodzacych w sklad kazdego zespolu
zawieraja zalaczniki ad I do 10 do zmienionego planu sprzedazy.
Kategoria (B) stanowiqca skladniki rnajatkowe w ramach zespalu 23, obejmujacego
stanowiace wlasnosc Skarbu Panstwa a znajdujace si't w wieczystym uzyikowaniu Stoczni
Gdynia S.1\. nieruchomosci gruntowe polozone w Szyrnbarku, grnina Srezyca, dla ktorych
Sad Rejonowy w Kartuzach, V Wydzial ksiag Wiecz.ysryeh prowadzi ksiegi wieczyste K W
nr 32495 i KW 16399, 0 lacznej powierzch ni 8 J .471 11)1 oraz znajdujac ych silt na ni ell
48 budynkow 0 powierzchni 3.525,09 JTl~ a rakze 17 budowli wraz z 119 rzeczami
ruchornymi, wchodzacyrni w sklad zespolu, ktore stanowia odrebnq wlasnosc Stoczni Gdynia
S.A., zorganizowana jako Centrum Wypoczynkowe. Szczeg6lowc zestawienie skladnikow
majatkowych wchodzacych vV sklad tej grupy zawiera zalacznik nr l l do zmienionego planu
sprzedazy.

Kaiegoria (C) stanowiaca skladniki majatkowe podlegajace sprzedazy w ramach zespolow
24 i 27 zawierajacych akrywa finansowe w postaci udzialow w nastepujacych podrniorach:
..EUROMOS" Sp. z 0.0., "EURO RUSZTO\VANIA' - Grupa Stoczni Gdynia Sp. z 0.0.
Szczegolowe inlormacje dotyczace udzialow w poszczeg6lnych podmiotach zawarte sa
w zmienionyrn planie sprzedazy stanowiacym zalacznik do niniejszego postanowienia.
Kategoria (D) stanowiaca podlegajqce sprzedazy pozosrale skladniki majatkowe W posiaci
autorskich praw majatkowych do projektow staikow podzielonych na 5 zespolow
o nr od 32do 36.
W ocenie Prezesa Zarzqdu ARP S.A. koncepcja podzialu skladnik6w majarkowych Stoczni
uwzglednia wym6g podzialu na zespoly skladnikow nadajacych sie do gospodarczego
wykorzysrania pod wzgledem technicznym i technologicznym. W szczegolnosci przyjety
podzial skladnikow majqtkow)'ch na zespoly zost31 dokonany pod wzglydem zwi~kszetlia
atrakcyinosci sprzedazy dla kupuj<\.cych i powinien przyniesc zwi~kszone wplyvvy ze
sprzcduzy. Zmieniony plan sprzedaz)' daje racjonalne szanse na zrcalizowanie
z powodl.eniem zamiaru sprz.cdazy majll.tku Stoczni. Potwierdza 1:0 lIzyskanie przez nlego
pozytywncj opinii Rady \Vierzycieli z dnia 25.09.2009 r.

Przedstawiony przez Zarzadce kompensacji zmicniony plan sprzedazy pozwala na
rnaksymalizacje "vplywu ze sprzedazy skladuikow majatkowych Sroczni w celu ochrony
inreresow jej wierzy cicli .
Zgodnie z a11. 79 ust. I ustawy 0 kompensacji w niniejszym postanowieniu okreslono tryb
i oznaczenie terminow sprzedazy poszczegolnych zespolow skladnikow majatkowych Stoczni
tak jak w zmienionym planie sprzedazy. Stanowia one element zmienionego planu sprzedazy.
Tryb sprzedazy, srosownie do art. 82 ust. 1 ustawy 0 kompensacji, zosral okreslony jako
przetarg nieograniczony . Termi ny sprzedazy zostaly ustalone z uwzglednieniern ograniczcn
ustawowych doiyczacych ierminow zarnieszczania ogloszen 0 przerargach w prasic
(art. 82 ust. 1 pkt 2 USl3WY 0 kompensacji) oraz terrninu zakonczenia sprzedazy majatku do
dnia 31 grudnia 2009 r. (art. 82 ust, 5 USlUWY 0 kompensacj i przewidujacy przedluzenie
procedury sprzedazy do dn ia okreslonego przcz Komisje Europej ska w zgodzie na
przedluzenie terminu sprzedazy).
Zgodnie z art. 79 ust. '-1- ustawy sprzedaz przez Zarzadce kompensacji poszczegolnych
zespolow skladnikow majatkowych Stoczni winna nastapic w terminach okreslonych
\V zatwicrdzonym niniejszyrn posranowieniern zmienionyrn planie sprzedazy.

Okreslajac wysokosc wadium Prezes Zarzadu ARP S.A. kicrowal sie przyjeta w tej rnierze na
rynku praktyka i ckreslil jq jako 10% wartosci oszacowania wszystkich skladnikow
majatkowych wchodzacych w sklad poszczegolnych zespolow skladnikow rnajatkowych.
Szczegolowa procedure przctargu zosrala okreslona w "Reglllaminie przciargu
nicograniczonego oraz aukcji", Przetarg prowadzony jest przez Zarzadce kompensacji. 111a
charakter at warty , przejrzysty. bezwarunkowy, niedyskryminacyjny i jest przeprowadzany
z zachowaniern warunkow uczci wej konkurencj i. Zarzadca kompensacj j oglasza 0 sprzedazy
skladnika majqtkowego w trybie przetargu alba aukcji w prasie 0 zasiegu ogolnokrajowyrn
i w prasie 0 zasiegu lokalnym, co najmniej na dwa tygodnie, a jezeli sprzedaz dotyczy
skladnikow majatkowych stanowiacych nieruchornosci - co najmnicj na osiem tygodni przed
terminem przetargu. Uczestnik przysrepuje do przeiargu przez zlozenie Zarzadcy kornpensacj:
oswiadczenia rejestracyjnego i poprzcz wplaccnie wadium. Oswiadczenie rejesrracyjne rnoze
zosrac przekazaue Zarzadcy kornpensacji osobiscie w siedzibie Stoczni lub tez za
posrednicrwem poczty na adres Stoczni. Przetarg odbywa silt za posrednicrwcm internetu,
poprzez przygotowana w tym celu przez Zarzadce kompensacji witryne. Wadium powinno
zosrac uiszczone przez uczestnika w tcrminie okreslonym Vv ogloszeniu 0 przerargu,
na rachunek bankowy Stoczni Gdynia S.A. W przypadku nie zloienia wa.znych OfeJ1
w przetargu, nie wyhmienia w przetargu naby\'v'cy z innych przyczyn, w szczegolnosci kiedy
oferenci ktorzy zlo.z.yli wazn" ofe['[~ uchylajq sit( od za\.varcia unH1w sprzed<lzy Jub tei
w przypadku unie\.\'37.nienia przetargu pr7.C7. I:arzqdc~ kompensacji, Zarz'ldca kompensacji
sprzedaje skladnik majqtkowy w drodze aukcji z cen'!. wywolawczq rawn&. cenie oszacowania.

Wraz ze zmienionym planem sprzedaz)' zatwierdzono przedswwiony jako jego element
preliminarz kosztow i \vydatk6w Zarzqdcy kompensacji zwiqzanych z realizacjQ zmienionego
planu sprzedazy. Zarzqdca kompensacji przedstawil szczeg610we wyliczenie kosn6w
niezbli'dnych do poniesienia przy realizacji zmienionego planu sprzedazy. ))0
przedslawioncgo preliminarz8 Rada Wierzycieli nie zglosila uwag. Majqc 10 na lIwadze
\.v occnie Prezesa Zarzqdu ARP S.A. uj~te \V szczegotowym wyliczcniu koszty \.\rydajq si~
Llzasadnione ella prawidlowego przeprowadzenia procesu sprzedazy.
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Niniejsze postanowienie wykonuje okreslony w pkt 40 I - 411 decyzji Komisji Europejskiej
z dnia 06.Xr.2008 r. w sprawie Pomocy Panstwa nr C 117/2005 (ex N ]94 /05 i PL34!2004)
udzielonej przez Polske diu Stoczni Gdynia sposob wdrozcnia tej decyzji .

W szczcgolnosci:
aktywa 54 prywaiyzowane w drodze otwartego. przejrzystcgo, niedyskryminacyjnego

i bezwarunkowego przerargu .
sprzedaz majatku Stoczni nastapi po cenie rynkowej na rzec z oferenta, ktorego propozycja
bedzie najwyzsza , bcz zastrzezenia zadnych warunkow,

dla cel6w sprzedazy majatek zostal podziclony na pakiety , a iell wielkosc i sklad zostal
uzalezniony jedynie od spelnienia wyrnogu maksymalizacji wplywow ze sprzedazy
\'-/ celu ochrouy interesow wierzycieli Stoczni,
sprzedaz zostanie przeprowadzona przez niezaleznego zarzadce wyposazonego w prawa
i obowiqzki analogiczne do uprav.. . nieri syndyka w posiepowaniu upadlosciowyrn.

W szczcgolnosci jedynie zarzadca zleca oszacowanie wartosci majaiku podlegajacego
sprzedazy. prowadzi przctargi , wybiera zwycieska oferte,
Na niniejs ze postanowienie nie sluzy zazalenie lub skarga do sadu adrninistracyjnego.
Postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy art. 6 ust. 2 usrawy
o postepowaniu kornpensacyjnyrn w podrniotach 0 szczegolnym znaczeniu dla polskicgo
przemyslu sioczniowego.

Zalaczniki :
ill" I .Zmieniony Plan sprzedazy zespolow skladnik6w
majatkowych Stoczni Gdynia S.A."
nr 1 .Rcgulamin przetargu nieograniczonego
OW7.

aukej j,.

Orrzymu iij:

1) Zarzadca Kompensacj i
spolki Srocznia Gdynia SA
2)

Prezes Za rzadu

spolk] Stocznia Gdyn ia S.A.
3)
..\}

O bserwaior
przedstawiciel pracown ikow
spolki SIOG nia Gdynia S.A.

Zalacznik N r 2

REGULAMTN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ORAZ AUKerl

Niniejszy Regulamin okresla zasady przeprowadzania Przerargow na sprzedaz skladnikow
majqtkowych Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni oraz Stoczni Szczecinskiej Nowa Sp . z 0 .0.
w Szczecinie, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku a postepowaniu
kompensacyjnym w podrniotach 0 szczegolnyrn znaczeniu dla polski ego przemyslu
stoczniowego (Dz. U. NT 233, poz. 1569).

§1
OBJASNlENIE POJl~(:

Ilekroc w tresci Regulaminu jest mowa

0:

a) Regularninie - nalezy przez to rozurniec niniejszy Regularnin, kt6rego tresc znajduje
sie w formie papierowej w siedzibie Zarzadcy Kompcnsacji. Stoczni Gdyrua S.A.
w Gdyni, Stoczni Szczecinskiej Nowa Sp . Z 0.0. w Szczecinie i w siedzibie Agencji
Rozwoju Przemyslu S.A. w Warszawie, a takze w formie elektroniczne] na stronach
intemetowych Zarzadcy Kompensarji, Stoczni Szczecinskiej Nowa Sp. z 0.0., Stoczni
Cdynia S.A. oraz Witrynie.
b) Przetargu - nalezy przez to rozumiec przetarg uregulowany postanowieniami
Regulaminu, ktory jest prowadzony zgodnie z art. 82 ust. 1 Ustawy, a kt6rego
przedmiotem jest sprzedaz Skladnika Majqtkowego Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni
oraz Stoczni Szczecinskiej Nowa Sp. z 0 .0 . w Szczecinie,
c) Aukcji - nalezy przez to rozurniec aukcje uregulowana postanowieniami
Regulaminu, w ktorej Zarzadca Kompensacji stosownie do przepisow art. 82 ust, 2
i ust. 3 Ustawy, sprzedaje Skladnik Majatkowy Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni oraz
Stoczni Szczecinskiej Nowa Sp. z 0.0. w Szczecinie,
d) Ustawie - nalezy przez to rozurniec usrawe z dnia 19 grudnia 2008 roku
o postepowaniu kompensacyjnym w podrniotach 0 szczeg6lnym znaczeniu dla
polskiego przemyslu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569),
e) Prezesie - nalezy przez to rozumiec Prezesa Zarzadu Agencji Rozwoju Przemyslu
S.A. z siedziba w Warszawie przy ill. Woloskiej 7, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydzial
Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000037957, kapital zakladowy
2.595.348.000,00 zl. NIP 526-030-02-04,
f) Zarzadcy Kompensacji - nalezy przez to rozurniec "Bud Bank Leasing" Sp. z 0.0.
z siedziba w Warszawie przy ul. Twardej 44, wpisana do Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XV1 Wydziai
Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem KRS 0000027836, kapital zakladowy
500.000,00 zl. NIP 525-158-00-26,
g) Planie Sprzedazy - nalezy przez to rozumiec plan sprzedazy opracowany na
podstawie art. 77 pkt. 1 Ustawy oral. zatwierdzony postanowieniem Prezesa na
podstawie art. 79 Ustawy w zwiazku z art. 80 Ustawy.
h) Skladniku Majatkowym - nalezy przez to rozumiec skladnik majatku alba zespol
skJadni.k6w majatku Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni alba Stoczni Szczecinskiej Nowa
Sp. Z 0 .0. w Szczecinie wyodrebniony w Planie Sprzedazy, podlegajqcy zbyciu
w drodze Przetargu.
i) Cenie Oszacowania - nalezy przez to rozutniec wartosc Skladnika Majatkowego
obliczona przez rzeczoznawce majatkowego dla sprzedazy w warunkach

j)

k)

1)

m)

n)

0)

p)

q)

wymuszonych, wyrazona w zlotych polskich. usralona W oparciu 0 wycene
wykonana zgodnie z 76 ust, 1 pkt 3 Ustawy, przy czyrn Ceria Oszacowania jest cena
netto, czyli nie zawierajaca podatku od towar6w i uslug, kt6ry bedzie doliczony do
ceny sprzedazy we wlasciwych umowach,
Cenie 'Wywolawczej - nalezy przez to rozumiec (i) cene, ktora zostaje podana przez
Zarzadce Kompensacji w Przetargu, ktora jest rowna Cenie Oszacowania, iub (ii)
cene podana przez Zarzadce Kompensacji w Aukcji (ktora jest rowna najwyzszej
cenie zaoferowanej w Przetargu, ktory nie doszedl do skutku lub Cenie
Oszacowania, w przypadku gdy Przetarg rue doszedl do skutku z powodu nie
zlozenia w przetargu zadnej waznej oferty),
Uczestniku - nalezy przez to rozumiec osobe fizyczna lub jednostke organizacyjna,
kt6ra w celu nabycia Skladnika Majatkowego w drodze Przetargu lub Aukcji zlozyla
Oswiadczenie Rejestracyjne 0 udziale w Przetargu lub Aukcji, kt6re zostalo przyjete
przez Zarzadce Kompensacji,
Oswiadczeniu Rejestracyjnym - nalezy przez to rozurniec pisemne oswiadczenie
Uczestnika Przetargu, zlozone do Zarzadcy Kompensacji, zawierajace dane,
oswiadczenia i zalaczniki wyrnienione szczegolowo w § 4 niniejszego Regulaminu,
stanowiace warunek dopuszczenia Uczestnika do udzialu w Przetargu,
Kluczu Dostepu - nalezy przez to rozumiec kod skladajacy sie z szeregu cyfr, liter
lub znakow, za pomoca kt6rego Uczestnik moze zalogowac sie na Witrynie w celu
wziecia udzialu w Przetargu alba w Aukcji, otrzymywany przez Uczestnika po
zlozeniu i przyjeciu Oswiadczenia Rejestracyjnego:
Komisji Przetargowej - nalezy przez to rozumiec zesp6t osob powolany przez
Zarzadce Kompensaqi do oceny spelniania przez Uczestnikow warunkow udzialu
w Przetargu alba w Aukcji oraz do badania i oceny ofert,
Witrynie - nalezy przez to rozumiec strone internetowa, na kt6rej bedzie
prowadzony Przetarg lub Aukcja, 0 adresie
,
Wadiu.m - nalezy przez to rozumiec kwote pieniezna, kt6rej wysokosc okresla Prezes
w postanowieniu 0 zatwierdzeniu planu sprzedazy, zgodnie z art. 79 ust. 1 Ustawy,
ktora Uczestnik powinien uiscic, azeby wziac udzial w Przetargu (takze
w okreslonych sytuacjach w Aukcji), i kt6rego wysokosc moze bye okreslona
kwotowo Iub procentowo w stosunku do wartosci Skladnika Majqtkowego,
Ceriie nabycia - nalezy przez to rozurniec cene podawana przez Uczestnika w czasie
Przetargu lub Aukcji, kt6ra jest wyzsza ad Ceny W)"'volawczej, i kt6ra moze bye
korygowana w czasie Przetargu na zasadach okreslonych w tresci Regulaminu przy
czym, cena ta jest ceria netto, czyli nie zawierajaca podatku ad towarow i uslug, kt6ry
bedzie doliczony do ceny sprzedazy we wlasciwych umowach.

§2
POST ANOWIENIA OGOU\IE

1. Przetarg jest prowadzony przez Zarzadce Kompensacji. Zarzadca Kompensacji
uprawniony jest do zlecenia wykonania czynnosci techn:icznych zwiazanych
Z organizacja Przetargu wyznaczonym osobom, fizycznym lub prawnym, bGldi.
jednostkom organizacyjnym zajrnujqcym si~ profesjonalnie organizacjq przetarg6w.
2. Przetarg jest nieograruczony, rna charakter otwarty, przejrzysty, bezwarunkowy,
niedyskryminacyjny i jest przeprowadzany z zachowaniem warunk6w uczciwej
konkurencji.

3. Przetargiern nieograniczonyrn '\-II rozumieniu Regulaminu jest tryb postepowania
przetargowego, w ktoryrn w odpowiedzi na publiczne ogloszenie 0 przetargu oferty
mogq skladac wszyscy zainteresowani kupujacy.
4. Przetarg zostanie przeprowadzony za posrednictwern Witryny
..
5. Wanmkiem udzialu w Przetargu jest uiszczenie przez Uczestnil<a Wadium, kt6rego
wysokosc okresla Prezes w postanowieniu 0 zatwierdzeniu planu sprzedazy,
zgodnie z art. 79 ust, 1 Ustawy, a takze skuteczne zlozenie Oswiadczenia
Rejestracyjnego.
6. Zarzadca Kompensacji zapewnia warunki techniczne konieczne do przeprowadzenia
Przetargu poprzez Witryni\i' W oparciu 0 postanowienia Regularninu. Zarzadca
Kompensaqi nie ponosi odpowiedzialnosci za prawidlowosc funkcjonowania
urzadzen Uczestnika sluzacych do uczestnictwa w Przetargu.
7. Oferty skladane w trakcie Przetargu maja charakter bezwarunkowy, nieodwolalny i
wiazacy az do chwili okreslonej w Ogloszeniu 0 Przetargu, albo gdy Przetarg zostal
zamkniety bez wybrania ktorejkolwiek z ofert tj. do chwili, w ktorej Zarzadca
Kompensacji wvraznie oswiadczy danemu Uczestnikowi, iz jego Oferta nie wiaze juz
diuzej ,
8. Przetarg przeprowadzany jest \0\' sposob gwarantujacy zachowanie tajemnicy
przedsiebiorstwa kai:dego z Uczestnikow, w rozumieniu przepis6w 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Czlonkowie Komisji Przetargowej, a takze inne osoby
biorace udzial w organizacji Przetargu zobowiazani sa do zachowania tajemnicy
przedsiebiorsrwa kazdego z Uczestnikow,
9. Wszelkie dokumenty przewidziane w Regulamin.ie skladane winny bye w jezyku
polskim. [ezykiern Przetargu jest jezyk polski. W przypaclku, w kt6rym Zarzadca
Kompensacji uzna za celowe, istotne dokurnenty przewidziane w Regulaminie 
beda tlumaczone na wybrane jezyki obce. W przypadku rozbieznosci porniedzy
roznymi wersjami jezykowyrni - za wersje wiazaca uznaje sie wersje polskojezyczna.
10. Postanowienia ust. powyzszych stosuje sie takze odpowiednio do Aukcji.

§3
Koj..f lsJA PRZETARGOWA

1. Zarzadca Kompensacji powoluje Kornisje Przetargowa.
2. Komisja Przetargowa moze miec charakter staly tub by e powolywana do
przygotowania i przeprowadzenia okreslonego Przetargu lub Aukcji. Mozliwe jest
powolanie odrebnych Komisji Przetargowych dla Przetarg6w odbywajacych sie
w Stoczni Gdynia S.A. z siedziba w Gdyni i w Stoczni Szczecinskiej N owa Sp. z 0 .0.
w Szczecinie.
3. Kornisja Przetargowa jest zespolem pomocniczyrn Zarzadcy Kompensacji
powolywanym do oceny speln.iania przez Uczestnik6w warunkow udzialu
w Przetargu oraz do badania j oceny ofert. Komisja Przetargowa w szczegolnosci
weryfi.kuje Oswiadczenia Rejestracyjne Uczestnikow pod wzgledern Iormalnym
i przedstawia Zarzadcy Kompensacji rekomendacje wydania badz odmowy wydania
Uczestnikowi KJucza Dostepu. Rekomendacja rna charakter niewiazacej dJa Zarzadcy
Kompensacji opinii,
4. Czlonk6w Kornisji Przetargowej powoluje i odwoluje Zarzadca Kompensacji.
Obradom Komisji przewodniczy wybrany przez Zarzadce Kompensacji
przewodniczacy. Przewodniczacy kieruje pracarni Komisji oraz czynnosciami
zwiazanymi ze sporzadzaniem protokolu z obrad Komisji Przetargowej.

5. Komisja Przetargowa sktada sie z co najrnniej 3 (trzech) os6b zapewniajacych
bezstronnosc i obiektywizrn.
6. Komisja Przetargowa podejmuje decyzje dotyczace rekomendacji dla Zarzadcv
Kompensacji lub jej braku na posiedzeniach. zwykla wiekszoscia glos6w
w glosowaniu jawnym. Komisja Przetargowa podejmuje decyzje we wskazanyrn
w zdaniu poprzedzajacym zakresie niezaleznie od tego, ilu czlonkow Komisji stawi
sie na posiedzenie.
7. Kazdy z czlonkow Komisji Przetargowej rna obowiazek brae udzial w posiedzeniach
Komisji, kt6re odbywaja sie W siedzibie wlasciwej Stoczni w godzinach od 8 do 16.
W uzasadnionych przypadkach Zarzadca Kornpensacji maze zwolnic czlonka
Komisji Z obowiazku, 0 ktoryrn mo..va w zdaniu poprzedzajacym.
8. [ezeli dokonanie okreslonych czynnosci zwiazanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem
postepowania
przetargowego
wymaga
wiadomosci
specjalnych, Zarzadca Kompensacji, z wlasnej inicjatywy lub na wniosek Komisji
Przetargowej. rnoze powolac rzeczoznawcow wlasciwej specjalnosci,
§4
OGl.aSZENIE a SPRZEDAZY W TRYBIE PRZETARGU ALBa AUKCJI

1. Zarzadca Kompensacji oglasza 0 sprzedazy Skladnika Majatkowego w trybie
Przetargu alba Aukcji w prasie a zasiegu ogolnokrajowym i w prasie 0 zasiegu
10kalnym, co najmniej na dwa tygodnie, a jezeli sprzedaz dotyczy Skladnikow
Majatkowych sranowiacych nieruchomosci - co najrnniej na osiem tygodni przed
terminern Przetargu. Za dzien ogloszenia uznaje si~ dzien zamieszczenia w prasie
o zasiegu ogolnokrajowym,
2. Ogloszenie 0 sprzedazy Skladnika Majatkowego w trybie Przetargu alba Aukcji
Zarzadca Kompensacji publikuje takze na wlasnej stronie internetowej, na Witrynie
oraz na stronie internetowej Stoczni Gdynia S.A. w Cdyni albo Stoczni Szczecinska
Nowa Sp. z 0.0. w Szczecinie w zaleznosci od tego, czyjego Skladnika Majatkowego
Przetarg dotyczy.
3. Ogloszenie 0 Przetargu winno zawierac:
a) dane Zarzadcy Kompensacji ujete wart. 206 ustawy Kodeks spolek
handlowych oraz dane Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni uj~te wart. 374
ustawy Kodeks spolek handlowych alba Stoczni Szczecinskiej Nowa
Sp. z 0 .0 . w Szczecinie ujete wart. 206 ustawy Kodeks sp6lek handlowych
w zaleznosci od tego, czyjego SkJadnika Majqtkowego Przetarg dotyczy,
b) inforrnacje, ze Przetarg rna charakter otwarty, nieograniczony,
bezwarunkowy, niedyskryrninacyjny i jest prowadzony z zachowaniern
warunkow uczciwej konkurencji,
c) terrnin, do ktorego mozna skladac Oswiadczenia Rejestracyjne,
d) termin. czas i miejsce, w kt6rych mozna zapoznac sie z dokumentaqa
i wyrnaganiami ofertowymi,
e) terrnin zwiazania Oferta skladana w czasie Przetargu (szczeg6lne
uregulowanie zgodnie z art. 70 (3) § 1 Kodeksu Cy..vilnego w stosunku do
Przetargu i art. 70 (2) §] w stosunku do Aukcji).
f) Termin i czas przeprowadzenia
Przetargu, z zastrzezeniern
dopuszczalnosci przeprowadzenia Aukcji wylacznie w przypadku
uniewaznienia Przetargu, nie dojscia Przetargu do skutku z powodu
braku waznych Ofert, nie wylonienia nabywcy Skiadnika Majqtkowego
z innych przyczyn,

g) opis /wskazanie Skladnika Majatkowego wraz ze wskazaniern, w jakim
miejscu (witryna intemetowa, adres pocztowy), mozna uzyskac
szczegolowy opis Sk1adnika Majatkowego.
11) wysokosc Wadium i spos6b oraz termin jego uiszczenia z podaniem
numeru konta do wplaty,
i) informacie 0 miejscu, w kt6rym mozna zapoznac sie z trescia ReguJaminu
(adresy internetowe, adresy pocztowe),
j) inforrnacje, ze zaplata ceny sprzedazy za Skladnik Majatkowy nie rnoze
bye w czesci lub w calosci dokonana poprzez wykonanie uprawnien do
dokonywania jakichkolwiek porracen (art. 498 i n. Kodeksu Cywilnego)
przez Uczestnika, kt6ry wygra Przetarg.
k) informacje, ze Zarzadca Kompensacji maze uniewaznic Przetarg
w kazdym czasie, bez podania przyczyn.
4. Zarzadca Kompensacji publikuje na Witrynie Instrukcje Postepowania okreslajaca
w szczegolnosci zasady korzystania z Witryny..
5. W tresci Ogloszenia 0 Przetargu, Zarzadca Kompensacji podaje takze termin.
do kt6rego Oferta z1020na w Przetargu wiaze Uczestnika.
6. Regulaqe okreslone w ust. 1 - 5 powyzej maja zastosowanie do Aukcji, z tymi
zastrzezeniarni. ze :
a) Ogloszenia 0 dniu przeprowadzenia Aukcji Zarzadca Kompensaqi zamieszcza na
7 dni przed tyro terrninern,
b) Uczestnicy kt6rzy skutecznie zlozyl; Oswiadczenia Rejestracyjne w Przetargu,
przystepujac do Aukcji obowiazek rejestracyjny mog'!. wykonac poprzez zlozenie
oswiadczenia iz wszelkie inforrnacje oraz fakty zawarte w Oswiadczeniu
Rejestracyjnym rue ulegly zmianie.

§5
PRZYSTI\PIENIE DO PRZETARGU

1. Uczestnik przystepuje do Przetargu przez zlozenie w formie pisemnej Zarzadcy
Kompensacji Oswiadczenia Rejestracyjnego i poprzez wplacenie Wadium.
Oswiadczenie Rejestracyjne moze zostac zlozone Zarzadcy Kompensacji osobiscie
W siedzibie wlasciwej Stoczni lub tez za posrednictwern poczty na adres wiasciwe]
Stoczni (przy czym miarodajna jest data wpiywu wlasciwej korespondencji). Wz6r
Oswiadczenia Rejestracyjnego zostanie zamieszczony przez Zarzadce Kompensacji
na swojej wlasnej stronie internetowej, na Witrynie, na stronie internetowej Stoczni
Gdyn.ia S,A. w Gdyni alba Stoczni Szczecinska Nowa Sp. Z 0.0 . w Szczecinie z tym ze
w Oswiadczeniu Rejestracyjnyrn musza znajdowac sie co najmniej dane okreslone
w ust. 2 i oswiadczenie opisane w ust. 3.
2. Oswiadczenie Rejestracyjne, 0 krorym mowa w ust. 1 powyzej powinno zawierac, co
najmniej nastepujace dane:
a) dane personalne Uczestnika wraz z adresem zarnieszkania. numerern PE-SEL oraz
seria i numerem dowodu osobistego w przypadku obywateli polskich, badz
innego dokumentu tozsarnosci w przypadku pozostalych os6b fizycznych, a
w przypadku os6b prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadajacych
osobowosci prawnej - firrne badz nazwe, adres siedziby oraz rejestr, \.v kt6rym
dany podmiot zostal zarejestrowany wraz z numerem pod kt6rym ten podmiot
zostal zarejestrowany.

b) adres poczty elektronicznej Uczestnika oraz numer telefonu do Uczestnika
Przetargu Jub osoby przez niego wskazanej jako wlasciwej do reprezentowania go
w Przetargu,
c) wskazanie numeru i daty ogloszenia Przetargu, kt6rego Oswiadczenie
Rejestracyjne dotyczy.
3. Oswiadczenie Rejestracyjne 0 kt6rym mowa w ust. 1 powyze] powinno zawierac, co
najmniej oswiadczenia Uczestn.ika zapewniajace, ze:
a) zapoznal sie z trescia Regulaminu, a takze Instrukcja Postepowania, wydana
przez Zarzadre Kompensacji w trybie § 4 ust. 4 Regulaminu, rozurn.ie i godzi sie
na ich zapisy,
b) nie istnieja przeszkody prawne ani faktyczne, ktore uniemozliwilyby zlozenie
przez Uczestnika oferty i zawarcie waznej umowy sprzedazy Skladnika
Majatkowego.
c) w przypadku wybrania oferty zlozonej przez Uczestnika w Przetargu, Uczestnik
zaplaci na wskazane przez Zarzadce Kompensacji konto cala cene nabycia
Skladnika Majatkowego na trzy dni przed zawarciem (i) warunkowej umowy
sprzedazy Skladnika Majqtkowego lub w tyro terrninie przedlozy gwarancje
bankowa. kt6rej beneficjentem bedzie Stocznia Szczec.iflska Nowa Sp. z 0.0. I
Stocznia Gdynia S.A., i ktorej tresc (w szczegolnosci warunek uruchomienia
kwoty gwarantowanej na rzecz benefiqenta) zostanie w spos6b wyrazny
i pisemny zaakceptowana przez Zarzadce Kompensaqi (na podstawie § 10 ust. 2
i 3 Regulaminu), (ii) umowy sprzedazy Skladnika Majqtkowego (jezeli nie bedzie
konieczne zawarcie umowy warunkowej) co oznacza, iz przed zawarciern danej
umowy cala cena nabycia Skladnika Majqtkowego bedzie siliO znajdowala na
wlasciwym rachunku bankowym Stoczni Szczecinskiej Nowa Sp. z o.o./Stoczni
Gdyn.ia S.A. Zaplata calej ceny nabycia nastapi bez korzystania z uprawnien do
dokonywania jakich.kolwiek potracen (art. 498 in. Kodeksu cywilnego).
d) bezwarunkowo akceptuje termin zwiazania Oferta, ktora zlozy w Przetargu,
e) zawarcie przez Uczestnika umowy sprzedazy w wyniku rozstrzygniecia
Przetargu rue wymaga dla swej waznosci zgody organu Uczestnika badz, ze
zgocla taka zostala udzielona.
f) akceptuje przygotowane prz€ z Zarzadce Kornpensaqi wzorce um6w sprzedazy
(warunkowych umow sprzedazy), ktore opublikowane zostana za
posrednictwem Witryny, strony internetowej Zarzadcy Kompensaqi oraz stron
internetowych Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni alba Stoczni Szczecinska Nowa
Sp. z 0 .0 . ,"v Szczecinie w zaleznosci ad tego kt6rej Stoczni urnowa dotyczy.
g) w przypadku uniewaznienia przetargu przez Zarzadce Kompensacji. Uczestnik
Przetargu rue bedzie zglaszal rosz czen odszkodowawczych, z tytulu
jakichkolwiek szkod wywolanych uniewaznieniem Przetargu oraz nie bedzie
domagal sie zwrotu jakichkolwiek wydatk6w poniesionych w zwiazku
z udziaJ:em w Przetargu .
h) Uczestnik przyjmuje do wiadomosci i akcepruje fakt, ze Cena oszacowania, kt6ra
jednoczesnie stanowi Cene wywolawcza w poszczeg6lnych Przetargach jest ceria
netto, tj. nie uwzglydnia podatku od towar6w i lIshtg. V\1 przypadku, IN kt6rym
sprzedai dam'go SkJadnika Maj,!tkowego b~dzie podlegala opodatko'waniu
podatkiem od towar6w i uslug, Cena nabycia Skiadnika Majqtkowego zostanie
powiykszona 0 naleznq stawky podatku od towar6w i uslug, a jezeli b~dzie
isb:1.ial obowiqzek zaplaty podatku od czynnosci cywilnopravvnych Uczestnik
b~dzie zobowiqzany do zapiaty tego podatku. Uczestnik takie ponosi wszelkie
koszty zwiqzane z zawarciem um6w nabycia Skl adnika Majqtkowego

(warunkowych/rozporz'Idzajqcych), do kt6rych naleza W szczegolnosci koszty
oplat notarialnych. koszty wpisow w ksi~gach wieczystych .
4. Uczestnik jest obowiazany zalqczyc do Oswiadczenia Rejeslracyjnego:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, jezeli podlega ujawnieniu w tym
rejestrze wraz umowa spolki badz statutem w zaleznosci ad tego, w oparciu
a kt6ry z tych dokumentow dziala.
b) zaswiadczenie a wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli jest osoba
fizyczna prowadzaca dzialalnosc gospodarczq, wraz Z oswiadczeniern malzonka
Uczestnika (zlozonyrn w
Iormie pisemnej z podpisem notarialnie
poswiadczonym) 0 zgodzie na zlozenie przez Uczestnika oswiadczenia wah
w przedmiocie nabycia Skladnika Majatkowego lub odpisern umowy majatkowej
malzenskiej, z kt6rej wynika, ze zgoda malzonka nie jest wymagana,
c) zaswiadczenie a wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej oraz umowe
spolki eywilnej, jezeli Uczestnik prowadzi dzialalnosc gospodarcza w oparciu
o umowe spolki cywilnej, wraz oswiadczeniern malzonka Uczestnika (zlozonym
w forrnie piscmnej z podpisem notarialnie poswiadczonyrn) lub odpisem umowy
majatkowej malzenskiej, jak W punkcie powyzej,
d) zgode wlasciwego organu Uczestnika, jezeli jest ona niezbedna dla wamego
zawarcia umowy sprzedazy w wyniku rozstrzygniecia Przetargu,
e) w przypadku gdy Uezestnikiem jest podmiot majacy siedzibe poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej - odpis z wlasciwego rejestru podmiot6w gospodarczych
(nie starszy niz jeden miesiac) oraz umowe spolki lub jej statut, wraz
z tlumaczeniem przysieglym tych dokument6w, przy czyrn obowiazek zlozenia
odpisu z wlasciwego rejestru nie ciazy na Uczestniku, gdy przepisy wlasciwe dla
siedziby Uczestnika nie przewiduja prowadzenia rejestru podmiot6w

gospodarczych.
5. Wszelkie dokumenty zalaczone do Oswiadczenia Rejestracyjnego powinny bye
zlozone w oryginale lub w odpisie poswiadczonym za zgodnosc z oryginalem przez
notariusza, chyba ze odpis z wlasciwego rejestru podrniotow gospodarczych
majacych siedzibe poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rna charakter wydruku
komputerowego. Wszelkie pisernne oswiadczenia wymagane w tresci niniejszego
regulaminu winny zostac podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji, a
podpis winien zostac notarialnie poswiadczony, badz winny zostac podpisane
w obecnosci Zarzadcy Kompensacji, lub wyznaczone] przeze niega osoby.
6. W uzasadnionych przypadkach Zarzadca Kompensacji moze dopuscic do Przetargu
Uczestnika. kt6ry nie podal w Oswiadczeniu Rejestracyjnym wszystkich
wymaganych danych, oswiadczen tub zalacznikow, jesli Uczestnik zlozyl VI' miejsce
tych danych, oswiadczen lub zalacznikow oswiadczenie 0 niernozliwosci ieh
pozyskania lub podania. i wykazal powyzsza okolicznosc, a Zarzadca Kompensacji
uznal te niemozliwosc za uzasadniona,
7. W przypadku zaistnienia brak6w w Oswiadczeniu Rejestracyjnym lub zalacznikach
do tego Oswiadczenia, Zarzadca Kompensacji informuje Uczestnika Przetargu na
wskazany prz ez niego adres poczty elektronicznej 0 zaistnialyrn braku.
W przypadku, gdy Uczestnik Przetargl.l rue wskazal adresu poczty elektronieznej - 0
zaistniaJym braku Zarzqdca Kompensacji informuje Uczeslnika telefonicznie.
W sytuacji, gdy Uczestnik Przetargu nie podal ani adresu poczty elektronicznej, ani
numeru telefonu, w6wczas poinforrnawanie 0 zaislnieniu braku w Oswiadczeniu
Rejestracyjnym lub zalqczonych do niego dokumentach powinno nastClpic na ames
pocztowy Uczestnika. Ucze stnik Przetargu moze uzupelnic wskazany mu przez
Zarzqdc~ Kompensacji brak w terminie 3 dni ad nadania przez Zarzqde~
Kompensacji inforrnacji 0 tyrn braku, w jeden ze wskazanych w zdaniach

poprzedzajacych sposobow, W sytuacji nieuzupelnienia braku we wskazanym
terminie Zarzadca Kompensacji informuje Uczestnika Przetargu w jeden ze
wskazanych sposobow 0 niedopuszczeniu Uczestnika do Przetargu.
8. Zmiana adresu poczty elektronicznej podanego przez Uczestnika w Oswiadczeniu
Rejestracyjnym dopuszczalna jest wylacznie za zgoda Zarzadcy Kompensacji.
9. Oswiadczenie Rejestracyjne podlega badaniu prz€ z Komisje Przetargowa. kt6ra
wydaje Zarzadcy Kompensacji pisernna opinie WTRZ ze swoja rekornendacja co do
dopuszczenia lub odrnowy dopuszczenia Uczestnika do Przetargu.
10. Dokumenty przedkladane przez Uczestnika w jezyku innyrn niz polski powinny bye
przetlumaczone na jezyk polski przez tlumacza przysieglego.
11. Dokumenty przedkladane przez Uczestnika majacego siedzibe poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej powinny bye opatrzone klauzula Apostille. [ezeli panstwo
siedziby Uczestnika nie jest sygnatariuszem Konwencji znoszacej wyrnog legalizacji
zagranicznych dokumentow urzedowych sporzadzonej w Hadze dnia 5 pazdziernika
1961 r. (Oz.U. 2005, nr 112, poz. 938), to dokumenty te powinny bye poswiadczone
przez Ambasade /Konsular Rzeczypospolitej Polskiej co do zgodnosci dokumentu
z prawem miejsca wystawienia.

§6
PRZETARG

1. Przetarg odbywa sie za posrednictwem Internetu, przez przygotowana w tyro celu
przez Zarzadce Kompensacji Witrynl?
2. Wadium powinno zostac uiszczone przez Uczestnika w terrninie okreslonyrn
W ogloszeniu 0 Przetargu, na rachunek bankowy Stocz.n.i SzczecifLskiej Nowa
Sp. Z 0.0. /Stoczni Gdynia S.A.
. Za dzieri uiszczenia
Wadium uznaje sie dzien uznania kwoty Wadium na odpowiednim rachunku
bankowyrn Stoczni.
3. Przetarg jest jednoetapowy.
4. Kazdy z Uczestnikow, kt6ry zlozyl w terrninie prawidlowo wypelnione
Oswiadczenie Rejestracyjne wraz z zalacznikarni i uiscil Wacliwn, otrzyrna od
Zarzadcy Kompensacji droga pocztowa (a takze za zgoda Uczestnika. droga
elektroniczna) Klucz Dostepu do Witryny, umozliwiajacy zalogowanie na Witryn~
pod adresem
i udzial w Przetargu.
5. Uczestnik. ktory otrzyrnal Klucz Dostepu jest odpowiedzialny za jego przekazywanie
osobom trzecim i za utrate, [ezeli Klucz Dostepu zostanie przekazany innei osobie rill:
Uczestnik, uznaje sie. iz Oferty sklada Uczestnik i nie moze sie on powolac na
ograniczenia w umocowaniu tej osoby trzeciej, W wvpadku zagubienia Klucza
Dostepu, Uczestnik niezwlocznie zawiadomi Zarzadce Kompensacji w celu
zablokowania tego Klucza Dostepu, pod rygorem uznania wszelkich czynnosci
dokonanych z uiyciem tego Klucza, za czynnosci Uczestnika.
6. Oferty skladane w czasie Przetargu SOl bezwarunkowo wiazace przez okres wskazany
w ogloszeniu 0 danym Przetargu bez wzgledu na fakt, ktora Oferte wybral Zarzadca
Kompe nsacj i.

§7
PRZEBIEG PRZETARGU

1, Przetarg fozpoczyna sie w terminie i czasie wskazanym W cgloszeniu 0 Przetargu
bez wzgledu na Iiczbe zalogowanych Uczestnik6w i z zastrzezeniern zdania
nastepnego trwa do godziny wskazanej w Ogloszeniu 0 przetargu (godzina
zakonczenia). W przypadku jezeli w okresie ostatnich (15) pietnastu m.inut przed
godzin'l zakonczenia zostanie zlozona Oferta lub korekta Ceny nabycia Skladnika
Majatkowego, Przetarg zosranie autornatycznie przedluzony 0 (15) pietnascie minut
(dogrywka), z zastrzezeniem, 12 w dogrywce mogq brae udzial wyracznie Uczestnicy
kt6rzy zlozyli Oferte przed godzina zakonczenia. W przypadku jeieli w okresie
trwania dogrywki zostanie zlozona korekta Ceny nabycia Skladnika Majatkowego,
dogrywka zostanie przedluzona 0 kolejne (15) pietnascie minut. Przedluzenie
dogrywki zgodnie z trescia zdania poprzedniego bedzie sukcesywnie powtarzane.
lecz me wiecej niz (20) dwudziestokrotnie.
2. W Przetargu Cena wywolawcza za Skladnik Majatkowy jest rowna Cenie
Oszacowania tego Skladnika Majatkowego.
3. W celu zlozenia Oferty nabycia Skladnika Majatkowego, Uczestnik - po zalogowaniu
sie na Witryme przy uzyciu Klucza Dostepu w terminie wskazanyrn w ogloszeniu
o Przetargu podaje proponowanq przez siebie Cene nabycia Skladnika Majatkowego
uzywajac do tego interfejsu graficznego Witryny. [ezeli Uczestnik poda eerie nizsza.
rill: Cena wywolawcza, to uznaje si~ taka oferte za niezlozona, Oferte Uczestnika
uznaje sie za skutecznie zlozona z momentem jej zarejestrowania w systemie
informatycznym. za posrednictwem kt6rego prowadzony jest Przetarg. [ezeli wiecej
nit jeden Uczestnik zlozy Oferte z kwota Ceny wywolawczej. to Oferta najwyzsza
jest ta Oferta, kt6ra jako pierwsza zostala zarejestrowana w systemie
informatycznym, za posrednictwezn kt6rego prowadzony jest Przetarg.
4. Po zaoferowaniu przez Uczestnika Ceny nabycia Skladnika Majatkowego otrzymuje
on za posrednictwern poczty elektronicznej inforrnacje, iz jego Oferta zostala
skutecznie zlozona i jest wiazaca przez czas okreslony w Ogloszeniu 0 ryrn
Przetargu.
5. Z chwila zlozenia prz€ z Uczestnika Oferty w spos6b opisany w ust. 3 powyzej,
przyjmuje sie, iz Uczestnik zlozyl oferte nabycia Skladnika Majatkowego za cene,
ktora podal i od tej chwili jest zwiazany oferta przez czas okreslony w Ogloszeniu
o tym Przetargu.
6. Uczestnik rue otrzymuje zadnych informacji na temat innych Uczestnik6w Przetargu
i ich ofert,
7. Uczestnik rue rnoze powt6rnie zlozyc Oferty, nie rnoze jej zmienic, ani me maze jej
wycofac, z zastrzezeniern postanowien sformulowanych pod lit. a), lit. b), lit. c) i lit.
d) ponizej:
a) Uczestnik posiada prawo do korekty zaoferowanej Ceny nabycia Skladnika
Majatkowego poprzez jej podwyzszenie.
b) [ednorazowa korekta Ceny nabycia Skladnika Majatkowego, 0 kt6rej mowa
pod lit. a) (podwyzszenie ceny) moze bye dokonane 0 kwote nie mniejsza niz
rownowarrosc (1) jednego procenta Ceny Oszacowania danego Skladnika
Majq.tkowego.
c) Korekta Ceny nabycia Skladnika Maj'ltkowego na zasadad1 ustalonych pod
lit. a) i lit. b) Uczestnik moze dokonywac wylqcznie 10 (dziesi~c ) razl'
w czasie tTWarua Przetargu (z uwzgl~dnieniero dogrywek) .
d) Zloienie przez Uczestnika Przetargu korekty Ceny nabycia Skladnika
Majqtkowego niezgodnie z zasadami okreslonymi od lit. a) do lit. c)

skutkowac bedzie tym, ze dana korekta bedzie uznawana za nie dokonana
i wowczas Uczestnik bedzie zwiazanv najwyzsza zaoferowana zgodnie
z postanowianiami ReguJaminu przez siebie Cena nabycia Skladnika
Majatkowego, a cena ta bed zie miala moe obowiazujaca i wiazaca przez caly
ezas trw ani a terminu zwiazania Ofer ta zgodnie z §4 ust. 3 lit . e) Regularninu .
8. Wylogowanie sie przez Uczestnika z Witryny w czasie trwania Przetargu, po
zlozeniu oferty nabycia Skladnika Majatkowego. rue rna wp!ywu na moc wiqzaca
oferty.
9. Zarzadca Kompensacji z u wzglednieniern tresci postanowien ust. 11 i 12
powiadamia. zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Uczestni.ka , kt6ry zaoferowal
najwyzsza Cene nabycia Skladnika Majqtkowego w Przetargu 0 wyborze jego Oferty
z rownoczesnym wezwaniem do podjecia czynnosci prawnych oraz fakrycznych
niezbednych do zawarcia umowy sprzedazy lub warunkowej umowy sprzedaiy.
W powyzszym wezwaniu w szczegolnosci zostana wskazane:
a) miejsce i termin za vvarcia wiasciwej umowy lub umow,
b) rachunek bankowy Stoczni Cdynia S.A. w Gdyni alba Stoczni Szczecinskiej Nowa
Sp. z 0.0. w Szczecinie, na kt6ry nalezy przekazac cal') eerie nabycia,
c) termin dokonania piatnosci ceny nabycia Jub termin przedlozenia do akceptacji
gwarancji bankowej .
10. Postanowienie Prezesa 0 zakonczeniu procedury przetargowej, wydane zgodnie
z art. 82 ust, 1 pkt. 6) Ustawy wskazuje wszystkich Uczestnikow (Przetargu, Aukcji),
kt6rzy zlozyli wiazace Oferty.
11. [ezeli Uczestnik Przetargu. mirno otrzymania: powiadomienia 0 wyborze jego Oferty
i wezwania 0 kt6rym mowa w ust. 9, uchyla sili' ad zawarcia umowy sprzedazy lub
warunkowej umovvy sprzedazy, Zarzadca Kompensacji zachowa wplacone przez
tego Uczestnika Wadium bez wzgledu na fakt, ezy zostala poniesiona szkoda przez
Zarzadce Kompensacji, Stocznie Szczecinska Nowa Sp. z 0 .0 ., Stocznie Gdynia S.A.
Zachowanie Wadium me pozbawia Zarzadcy Kompensacji up rawnienia do
dochodzenia odszkodowania, na zasadach og6lnych.
12. W przypadku zaistnienia sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 11 powyzej, Zarzadca
Kompensacji zawiadarnia zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 9 Uczestnika. ktory
zlozyl kolejna najwyzsza Oferte. 0 wyborze jego Oferty i wzywa do podjecia
czynnosci prawnych oraz faktycznych niezbednych do zawarcia umowy sprzedaiy
lub warunkowej umowy sprzedazy. [ezeli rowniez Uczestnik, 0 kt6rym mowa
w zdaniu poprzednim uchyli sie od zawarcia umQ\VY sprzedaiy lub warunkowej
umowy sprzedazy, Zarzadca Kompensacji zachowa wp1acone tak ze przez tego
Uczestnika Wadium i jednoczesnie jest uprawniony zawiadomic Uczestnika. kt6ry
zlozyl koiejna najwyzsza Oferte a wyborze jego oferty j wezwac do podjecia
czynnosci prawnych oraz Iakrycznych niezbednych do zawarcia umawy sprzedazy
lub wanmkowej urnowy sprzedazy. [ezeli w Przetargu wylacznie jeden Uczestnik
zlozy! Ofert~ i uchyla si~ od zawarcia umowy sprzedaiy, to Zarzqdca sprzedaje dany
Skladnik Majqtkowy w drodze Au.keji.
13. W przypadku, jezeli z Uczestnikiem w ybranym na wyzej opisanych zasadach zostala
zawarta vvanmkowa umowa sprzedazy, jednakie z jakiejkolwiek przyczyny nie
zostanie zawarta umowa ostateczna (rozporzC}dzajqca) sprzedazy Jub jezeli opisana
wanmkowa umowa sprzedazy z jakiejkolwiek przyczyny b~dzie niewaina, w6wezas
Zarzqdca Kompensacji moze zawrzec umowli' sprzedazy (warunkowq umowt;
sprzedazy) z UczesbUkiem, kt6ry zaoferowal koJejnq najwyzsz'l Ofert~. Uprawnienie
Zarz<\dcy Kompensacji, 0 kt6rym rnowa w zdaniu poprzedzajqcym. maze bye
wykon yw ane wielokro tnie.

§8
NIEDOJSOE PRZITARGU DO SKUTKU

1. Przetarg nie dochodzi do skutku jezeli, mimo mozliwosci technicznej zarejestrowania
i zalogowania sie Uczestnik6w na Witryn~, zaden z Uczeslnik6w nie ziozyl waznej
oferty w Przetargu (Brak Ofert] .
2. Przetarg nie dochodzi do skutku rowniez, gdy V·/ Pr zetargu nie zostai wylorriony
sposrod Uczestnik6w nabywca z innych przyczyn, w szczegolnosci kiedy Uczestnicy.
kt6rzy zlozyli wazna Oferte uchylaja sie od zawarcia um6w sprzedazy
(warunkowych urnow sprzedazy),
3. Zarzadca Kompensacji moze uniewaznic Przetarg w kazdym czasie bez podania
przyczyn. Powodem uniewaznienia Przetargu moze bye w szczegolnosci naruszenie
przepisow prawa, naruszenie posranowien Regulaminu oraz oeena Komisji
Europejskiej, iz postepowanie kompensacyjne jest prowadzone z naruszeniem
postanowien de cyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 listopada 2008r. (CR 17/2005
Pomoc restrukturyzacyjna dla Stoczni Cdynia S.A. i CR 19/2005 Pomoc
restrukturyzacyjna dla Stoczni Szczeciriskiej).
4. [ezeli na skutek wadliwego funkcjonowania Witryny w wyznaczonym w Ogloszeniu
terrninie i czasie me bedzie mozliwe przeprowadzenie Przetargu,
Zarzadca
Kompensacji powiadomi Uczestnik6w, kt6rzy otrzyrnali Klucze Dostepu. 0 nowym
terminie Przetargu.
5. Wadliwe funkcjonowanie Witryny, kt6re uniemozliwilo przeprowadzenie Przetargu
'II' wyznaczonym do tego terminie i czasie me jest podstawa do uniewaznienia
Przetargu, chyba ze Zarzadca Kornpensacji postanowi inaczej. Przetarg bedzie
wznowiony w terminach wskazanych w ust. 5 powyze].
§9
AUKCJA

1. W przypadku, 0 kt6rym mowa w § 8 ust. 1,2, 3 Zarzadca Kompensacji przystepuje
do sprzedazy Skladnika Majatkowego w drodze Aukcji z Ceria wywolawcza.
2. Do Aukcji stosuje sie odpowiednio postanowienia §3, § 4, § 5, § 6 ust, 1- 2 i ust. 5,4-6,
§ 7, § 8 ust. I, 3, 5, 6 Regulaminu.
3. Uczestnicy Aukcji mag'! postepowac 0 kwote minimum
zl (slowrue:
............................ zlotych) .
4. 0 terrninie Aukcji, Zarzadca Kompensacji oglasza w ogioszeniu, 0 kt6rym mowa
w § 4 ust. 5 'II' zwiazku z ust, 6 Regulaminu. W ogloszeniu Zarzadca Kompensacji
okresla takze termin zlozenia Oswiadczenia Rejestracyjnego oraz wplaty Wadium.

§ 10
SZCZEG6LNE UPRAWNlENIA ZARZt\DCY KOMPENSACjI

1. W celu zapewnienia prawidlowcgo przebiegu Przetargu albo Aukcji, Zarzadca
Kornpensacji wyjasnia wszelkie watpliwosci. co do interpretacji postanowien
Regulam.inu. Wyjasnienia Zarzadcy Kompensacji sa ostateczne i wiazace ella
Uczestnikow Przetargu alba AukcjL
2. Zarzadca Kompensacji rna prawo do odrnowy zaakceptowania gwarancji, 0 kt6rej
mowa w § 5 ust. 2 lit. c) ReguJaminu bez podawania przyczyn. Odmowa Zarzadcy,
o ktorej mowa w zdaniu poprzedzajacym, rue uprawnia Uczestnika do dochodzenia
od Zarzadcy Kornpensacji (takze StOCZnl Szczeci.r\skiej Nowa Sp. Z 0 .0., Stoczni

Cdynia S.A.) zadnych roszczen, Uczestnik samodzielnie ponosi ryzyko mozliwosci
rue zaakceptowania gwarancji przez Zarzadce Kompensacji.
3. Zarzadca Kompensacji odrnawia zaakceptowania gwarancji, 0 kt6rej mowa w § 5 ust,
2 lit. c) Regulaminu, jezeli gwarancja:
a) Zawiera warunki uruchornienia platnosci na rzecz beneficjenta (warunki
zaplaty} - Stoczni Cdynia S.A. I Stoczni Szczeciriskiej Nowa Sp. z 0.0. inne
niz uzyskanie przez Uczestnika decyzji zgodnie z Ustawa z dnia 24 marca
1920 roku 0 nabywaniu nieruchomosci prz€ z cudzoziemc6w na nabycie
Skladnika Majatkowego i/lub uzyskanie oswiadczenia 0 rezygnacji
przez podrniot,
z korzystania z prawa pierwokuptr/ pierwszenstwa
o kt6rym mowa wart. 4 ust, 1 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku
o portach i przystaniach morskich i/lub
b) Warunki gwarancji rue sa okreslone w sposob wyrazny i umozliwiaja
wyprowadzania roznych interpretacji tychze if lu b,
c) Swiadczenie pieniezne okreslone w tresci gwaranqi nie jest
w odpowiedniej wysokosci i rue jest w zlorych polskich (PLN) i/lub,
d) Terrnin obowiazywania gwarancji nie daje mozliwosci pewnego
i bezpieczenego zrealizowania gwarancji przez Zarzadce Kompensacji
i/lub
e) Cwarancja nie jest udzielona prawidlowo pod wzgledem formalno
prawnym i/lub
f) Ismieja uzasadnione obawv Zarzadcy Kompensacji, co do mozliwosci
wyegzekwowania gwarancji, w szczegolnosci ze wzgledu na podmiot
udzielajacy gwarancji lub sposob jej udzielenia alba miejsce dochodzenia
i egzekwowania gwaranqi, a takze prawo kt6remu podlega gwarancja.

§11
UMOWA SPRZEDAZY

1. Umowa zawarta z nabywca, wybranyrn sposrod Uczestnik6w Przetargu albo Aukcji.

bedzie miala charakter warunkowej umowy sprzedazy w odniesieniu do tych
Skladnikow Majatkowych, ktore zostaly wymienione wart. 4 Ustawy z dnia 20
grudnia 1996 roku 0 portach i przystanlach morskich (Oz. U. Nr 9, paz. 44) z uwagi
na wynikajace z tego przepisu prawo pierwokupu / pierwszensrwa, a takze (jezeli
Uczestnik - nabywca bedzie zobowiazany do uzyskania wlasciwej decyzji) z uwagi
na koniccznosc uzyskania zgody na nabycie nieruchomosci na podstawie przepis6w
Ustawy z dnia 24 marca 1920 roku 0 nabywaniu nieruchornosci przez cudzozierncow
(Oz. U. 2004 Nr 167 poz.1758).
2. Umowa zawarta z nabywca, wybranym sposrod Uczestnikow Przetargu alba Aukcji,
bedzie miala charakter umo,,"}' warunkowej w przypadku sprzedazy Skladnikow
Majatkowych w postaci udzial6w w spolkach z ograniczona odpowiedzialnoscia. co
do kt6rych w umowie spolki lub w oparciu 0 bezwzglednie obowiazujace przepisy
prawa zastrzezono prawo pierwszenstwa ich nabycia,
§12
DOR~CZENJA

1. Wszelkie

oswiadczenia. wezwania, zawiadomienia lub informacje Zarzadcy
Kompensacji, beda doreczane Uczestnikowi droga elektroniczna, zgodme art. 61 §2
Kodeksu cywilnego, na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez

Uczestnika w Oswiadczcniu Rejestracyjnym jako adres do doreczen, Dodatkowo
Zarzadca Kornpensacji bedzie doreczal Uczestnikowi swoje oswiadczenie. wezwania,
zawiadomienia, inforrnacje w formic pisernnej.
2. Wiadomosci przesylane przez Zarzadce Kornpensaqi za posrednictwem poczty
elektronicznej beda uznane za skutecznie doreczone Uczestnikowi z dniem ich
wplywu na serwer poczty elektronicznej Uczestnika. niezaleznie od momentu ich
faktycznego odebrania i odczytania.
3. Uczestnik w okresie zwiazania swoja Oferta zlozona zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu zobowiazany jest utrzyrnywac wszelkie dane teleadresowe
wskazane w Oswiadczeniu Rejestracyjnym, pod rygorem uznania doreczenia na te
adresy za skuteczne.
§13
POSTANOWlENIA xoxcows

1. Regulamin obowiqzuje ad dnia zatwierdzenia przez Prezesa postanowieniem,
o ktorym mowa wart. 79 ust. 1 Ustawy.
2. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Regularninu stosuje si~ przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

