OGŁOSZENIE NR 21
o aukcjach na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia S.A.
w związku z niedojściem do skutku przetargów nr 7 – 10 i 12 - 20

www.stocznia.gdynia.pl
w postępowaniu kompensacyjnym prowadzonym w Stoczni Gdynia S.A., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym
znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz.U.08.233.1569),
zwanej dalej Ustawą

Zarządca Kompensacji
„Bud-Bank Leasing” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 27836, NIP 525-15-80-026, w pełni opłacony
kapitał zakładowy wynoszący 500.000,00 zł, działający w imieniu własnym, ale na rachunek:
Stoczni Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3,
81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
60409, NIP 586-010-23-52, w pełni opłacony kapitał zakładowy
wynoszący 916.411.940,00 zł

ogłasza o niedojściu do skutku przetargów
o numerach od 7 do 10 oraz od 12 do 20
organizowanych w dniu 15 września 2010 r.
i przeprowadzeniu aukcji na sprzedaż
składników majątku Stoczni Gdynia S.A.,
zwanej dalej Stocznią
1. W związku z niedojściem do skutku przetargów o numerach od
7 do 10 oraz od 12 do 20, objętych ogłoszeniem nr 18 z dnia
11 sierpnia 2010 r., z powodu niezłożenia w ww. przetargach żadnej oferty nabycia składników majątkowych Stoczni
Gdynia S.A., Zarządca Kompensacji, działając w trybie art. 82
ust. 2 Ustawy oraz § 9 ust. 1 „Regulaminu przetargu nieograniczonego oraz aukcji” (zwanego dalej Regulaminem), ogłasza niniejszym o sprzedaży w dniu 25 listopada 2010 r. majątku Stoczni Gdynia S.A., którego dotyczyły ww. Przetargi,
w trybie aukcji.
2. Aukcje mają formę otwartych, nieograniczonych, bezwarunkowych i niedyskryminacyjnych aukcji, prowadzonych z zachowaniem warunków uczciwej konkurencji. Aukcje przeprowadzane są w formie elektronicznej, za pośrednictwem witryny
internetowej pod adresem www.ppp.pwpw.pl/stocznie
3. Zestawienie składników majątkowych podlegających sprzedaży oraz oznaczenie terminów sprzedaży poszczególnych zespołów składników majątkowych Stoczni zawiera dokument
o nazwie Zmieniony Plan Sprzedaży Zespołów Składników Mająt-kowych Stoczni Gdynia S.A. – maj 2010 r., zatwierdzony
postanowieniem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu
S.A. z dnia 28 maja 2010 roku, przy czym termin przeprowadzenia aukcji został zmieniony postanowieniem Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z dnia 3 września 2010 r.
o przedłużeniu terminu sprzedaży zespołów składników majątkowych Spółki Stocznia Gdynia S.A. Ponadto szczegółowy
opis składników majątku Stoczni oferowanych do sprzedaży
w ramach poszczególnych aukcji znajduje się w siedzibie Stoczni oraz na stronie internetowej Stoczni www.stocznia.gdynia.pl
4. Przedmiotem aukcji są przedmioty przetargów wskazanych
w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stanowiące następujące zespoły składników majątkowych Stoczni Gdynia S.A., oznaczone
w Zmienionym Planie Sprzedaży Zespołów Składników Majątkowych Stoczni Gdynia S.A. – maj 2010 r., w odniesieniu do:
Aukcji nr 7 – Zespół nr 33 – majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8185 (LPG) obejmujące projekt
kontraktowy, klasyfikacyjno-techniczny oraz roboczy wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tego statku. Cena
oszacowania wynosi 3.090.000,00 zł;

Aukcji nr 8 – Zespół nr 34 – majątkowe prawa autorskie do projektów statków (jednostek pływających) typu 8109, 8111, 8113,
8125, 8130, 8138, 8139, 8143, 8144, 8145, 8229 (kontenerowce) obejmujące projekty kontraktowe, klasyfikacyjno-techniczne
oraz robocze wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tych statków z wyłączeniem projektu praw autorskich do
projektu 8184/01. Cena oszacowania wynosi 9.011.000,00 zł;
Aukcji nr 9 – Zespół nr 35 – majątkowe prawa autorskie do projektu statku (jednostki pływającej) typu 8213 (samochodowiec) obejmujące projekt kontraktowy, klasyfikacyjno-techniczny oraz roboczy
wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tego
statku. Cena oszacowania wynosi 2.092.000,00 zł;
Aukcji nr 10 – Zespół nr 36 – majątkowe prawa autorskie do projektów 3 statków (jednostek pływających) typu 8183, 8226 oraz
8189 (zbiornikowce i chemikaliowiec) obejmujące projekty kontraktowe, klasyfikacyjno-techniczne oraz robocze wraz z prawem własności pełnej dokumentacji projektowej tych statków. Cena
oszacowania wynosi 3.877.000,00 zł;
Aukcji nr 12 – Zespół nr 38b – materiały (rury). Cena oszacowania
wynosi 379.574,68 zł;
Aukcji nr 13 – Zespół 38c – materiały (profile, kształtowniki, bednarki, pręty, teowniki). Cena oszacowania wynosi 383.935,62 zł;
Aukcji nr 14 – Zespół nr 38d – materiały (wyroby chemiczne, farby, rozpuszczalniki, kleje, smary, oleje). Cena oszacowania wynosi 1.305.830,41 zł;
Aukcji nr 15 – Zespół nr 38e – materiały (wyroby z tworzyw sztucznych, płyty, uszczelki, węże, wykładziny PCV). Cena oszacowania
wynosi 214.569,15 zł;
Aukcji nr 16 – Zespół nr 38f – materiały (izolacyjne z wełny mineralnej i otuliny). Cena oszacowania wynosi 92.208,31 zł;
Aukcji nr 17 – Zespół nr 38g – materiały (stalowe elementy zbrojenia statku, włazy, żaluzje, schody, drabiny, łuki, kraty, przejścia tulejowe, zrębnice, zwężki, stójki, sita). Cena oszacowania wynosi
375.414,79 zł;
Aukcji nr 18 – Zespół nr 38h – materiały (kable i armatura elektryczna). Cena oszacowania wynosi 539.607,95 zł;
Aukcji nr 19 – Zespół nr 38i – materiały (armatura hydrauliczna,
pompy, zawory, zasuwy, kołnierze, przepustnice, obejmy, uchwyty, sworznie, śruby, eżektory, filtry, klapy, kolana, króćce, lejki,
złączki i elementy takielunku). Cena oszacowania wynosi
1.921.054,49 zł;
Aukcji nr 20 – Zespół nr 38j – materiały (tylnica kadłuba, zawieszenie steru, stoper, kluzy). Cena oszacowania wynosi 304.258,00 zł.
5. Aukcje, w trakcie których zostaną zaoferowane do sprzedaży
składniki majątku Stoczni Gdynia S.A., oznaczone zostały numerami analogicznymi do numerów przetargów, w których
zbywano będące ich przedmiotem składniki majątku.
6. Oględzin przedmiotów aukcji można dokonać w dni robocze
od dnia 5 listopada 2010 r. do dnia 17 listopada 2010 r.
w godz. od 8.00 do 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym
uzgodnieniu terminu. Dodatkowych informacji na temat składników majątkowych Stoczni oferowanych do sprzedaży w ramach poszczególnych aukcji udzielać będą w dni robocze
w wyżej wymienionych godzinach członkowie grupy roboczej
ds. przygotowania postępowania przetargowego, pod numerami telefonu: (58) 627 70 10 – przetargi o numerach
od 7 do 10 oraz (58) 627 73 00 – przetargi o numerach od
12 do 20.
7. Szczegółowych informacji na temat dokumentacji oraz wymagań ofertowych udzielać będą w dni robocze, w terminie od
dnia 5 listopada 2010 r. do dnia 17 listopada 2010 r.
w godz. od 8.00 do 15.00 pracownicy Zarządcy Kompensacji, pod numerem telefonu (58) 627 70 10 – przetargi o numerach od 7 do 10 oraz (58) 627 73 00 – przetargi o numerach od 12 do 20. W tym samym terminie i tych samych godzinach, w siedzibie Stoczni można zapoznać się z dokumentacją oraz wymaganiami ofertowymi, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, pod wskazanymi wyżej numerami telefonów.

8. Procedura przeprowadzenia aukcji określona została przez
Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w postanowieniu z dnia 28 maja 2010 roku zatwierdzającym Regulamin. Regulamin dostępny jest w siedzibie Stoczni Gdynia
S.A. oraz na stronie internetowej Stoczni Gdynia S.A.
www.stocznia.gdynia.pl
9. Szczegółowe warunki przystąpienia do Aukcji określone zostały w § 9 ust. 2 w zw. z § 5 Regulaminu. Należy do nich między innymi złożenie w terminie do dnia 17 listopada 2010 r.
do godz. 15.00 Oświadczenia Rejestracyjnego, w trybie i na
zasadach określonych w § 5 Regulaminu, a także uiszczenie
do dnia 17 listopada 2010 r. wadium na rachunek bankowy
Stoczni Gdynia S.A. o numerze 44 1020 1853 0000 9202
0124 4938.
10. Wysokość wadium wynosi w odniesieniu do:
- Aukcji nr 7
– 309.000,00 zł
- Aukcji nr 8
– 901.100,00 zł
- Aukcji nr 9
– 209.200,00 zł
- Aukcji nr 10 – 387.700,00 zł
- Aukcji nr 12 – 37.957,47 zł
- Aukcji nr 13 – 38.393,56 zł
- Aukcji nr 14 – 130.583,04 zł
- Aukcji nr 15 – 21.456,92 zł
- Aukcji nr 16 –
9.220,83 zł
- Aukcji nr 17 – 37.541,48 zł
- Aukcji nr 18 – 53.960,80 zł
- Aukcji nr 19 – 192.105,45 zł
- Aukcji nr 20 – 30.425,80 zł
11. Aukcje odbędą się w dniu 25 listopada 2010 r. w godzinach
od 9.00 do 13.00, z tym że po godzinie 13.00 możliwa jest
dogrywka, przeprowadzana zgodnie z postanowieniami § 7
Regulaminu.
12. Uczestnik aukcji związany jest ofertą, złożoną w czasie aukcji,
do dnia 15 lutego 2011 r. Przepisu art. 702 § 1 ab initio k.c.
nie stosuje się.
13. Uczestnik aukcji ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem
z nim umowy w wyniku rozstrzygnięcia aukcji.
14. Cena uzyskana w wyniku aukcji zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług, jeżeli obowiązek opodatkowania sprzedawanych składników majątku podatkiem od towarów i usług wynika z przepisów prawa. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają członkowie grupy roboczej
ds. przygotowania postępowania przetargowego pod numerem telefonu (58) 627 70 10.
15. Uczestnicy poszczególnych aukcji, których oferty nie zostały
ostatecznie wybrane w aukcji, otrzymają zwrot wpłaconego
wadium bez odsetek na wskazany przez nich rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia upływu związania ofertą lub w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy z innym uczestnikiem.
Uczestnik, który wpłacił wadium, jednak nie złożył ważnej
oferty, otrzyma zwrot wadium w terminie 14 dni od dnia
aukcji.
16. Wzory umów sprzedaży zawieranych ze zwycięskimi Uczestnikami aukcji dostępne są w biurze Zarządcy Kompensacji w siedzibie Stoczni Gdynia S.A. oraz na stronie internetowej Stoczni
www.stocznia.gdynia.pl. Wzorce te mogą zawierać klauzule
nienegocjowalne.
17. Zapłata ceny sprzedaży za składnik majątkowy nie może być
w części lub w całości dokonana poprzez wykonanie uprawnień do dokonywania jakichkolwiek potrąceń (art. 498 i n. Kodeksu Cywilnego) przez uczestnika, który wygra aukcję.
18. Zarządca Kompensacji zastrzega sobie prawo do unieważnienia aukcji w całości lub w części, w każdym czasie, bez podawania przyczyn oraz do zmiany ogłoszenia.
19. Zarządca Kompensacji informuje o wycofaniu z procedury
przetargowej Zespołu nr 23 – „Ośrodek Wypoczynkowy Wieżyca w Szymbarku”, objętego pierwotnie przetargiem nr 6.

