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Ogłoszenie o przetargu 

- Sprzedaż złomu zlokalizowanego na terenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.  

– Zakład w Świnoujściu  

 

 

I. Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. zaprasza do udziału w przetargu i złożenia oferty na zakup 

złomu zlokalizowanego na terenie Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. – Zakład w Świnoujściu  

– zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu.  

 

II. Sprzedający:  

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. 

Siedziba: ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, Polska 

www.msrgryfia.pl 

Osoba wskazana do kontaktów ws. niniejszego zaproszenia: Pan Waldemar Grzegorczyk  

e-mail: waldemar.grzegorczyk@msrgryfia.pl 

tel: 660 777 165 

 
III. Przedmiot przetargu: 

1. Przedmiotem przetargu jest należący do Sprzedającego złom zlokalizowany na terenie 

Świnoujskiego Zakładu Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A.   

2. Miejsce odbioru złomu: MSR Gryfia S.A. – Zakład w Świnoujściu, adres: ul. Ludzi Morza 16,             

72-602 Świnoujście. 

3. Sprzedający szacuje, że złom przeznaczony do sprzedaży stanowi: 

3.1. złom stalowy w postaci elementów i konstrukcji z blach, kształtowników, rur, części    maszyn 
- ilość szacunkowa ok 500 – 700 Mg,  

3.2. złom cynku w postaci anod cynkowych - ilość szacunkowa ok. 3 Mg, 
3.3. złom aluminium w postaci anod aluminiowych - ilość szacunkowa ok. 3 Mg, 
3.4. złom w postaci wiórów stalowych - ilość szacunkowa ok. 4 Mg. 

Sprzedający zastrzega, że podane ilości stanowią wielkości szacunkowe i w przypadku, gdy 

faktyczna ilość złomu będzie mniejsza niż wskazana w ogłoszeniu Kupującemu nie będzie 

przysługiwało roszczenie o wydanie ilości zgodniej z Ogłoszeniem.  

4. Złom stalowy przeznaczony do sprzedaży występuje w różnych klasach i grupach. Oferenci 

zobowiązani będą do złożenia oferty na całość tego odpadu. Nie dopuszcza się możliwości 

wybiórczego zakupu poszczególnej klasy, czy ilości złomu stalowego. 

5. Sprzedający przewiduje zebranie podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargu 

(Oferentów), w ramach którego możliwy będzie ogląd zgromadzonego złomu przeznaczonego do 
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sprzedaży. Miejsce zebrania: Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A., Szczecin, ul. Ludzi Morza 

16, 72-602 Świnoujście, Termin: 21.04.2021 r., godz. 11:00. 

Przed zebraniem (nie później niż do 20.04.2021 r., godz. 14:00) zainteresowani Oferenci 

zobowiązani są zgłosić zamiar uczestnictwa poprzez przesłanie na adres email 

waldemar.grzegorczyk@msrgryfia.pl informacji na temat osób przewidzianych w spotkaniu 

(imion i nazwisk) oraz danych firm, które osoby te reprezentują  celem umożliwienia wjazdu na 

teren stoczni. 

6. Kupujący na własny koszt zobowiązany będzie do załadunku, transportu i ważenia złomu. 

Przewiduje się, że część złomu może wymagać przystosowania do transportu – np. pocięcia na 

mniejsze elementy. Przygotowanie złomu do transportu również pozostaje w gestii Kupującego. 

O dacie i godzinie wywozu złomu Kupujący poinformuje Sprzedającego z dwudniowym 

wyprzedzeniem. 

7. Rozliczenie między Sprzedającym a Kupującym będzie miało miejsce na podstawie protokołów 

zdawczo-odbiorczych z ważenia.  

 

IV. Procedura wyboru Kupującego. 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w wyniku dwuetapowej procedury sprzedaży.  

2. W ramach pierwszego etapu:  

1) Oferenci zobowiązani będą do złożenia oferty w formie pisemnej lub elektronicznej 

(dokumentowej) – zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego 

Ogłoszenia. 

2) Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

Oferenta oraz zawierać załączniki, o których mowa w pkt IV.2.5) lit. a-c. 

3) W przypadku formy pisemnej, oferta wraz z załącznikami powinna być szczelnie zamknięta 

w kopercie, oznaczonej: 

„Oferta – sprzedaż złomu - Świnoujście ”. 
 

oraz powinna zostać złożona w siedzibie Sprzedającego: Morska Stocznia Remontowa 

„Gryfia” S.A., ul. Brdowska 12, 71-700 Szczecin, Kancelaria Ogólna, piętro V. 

4) Oferta w formie elektronicznej powinna zostać przesłana w postaci skanu wypełnionego i 

podpisanego „Formularza oferty" wraz z wymaganymi załącznikami. Ofertę w formie 

elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: sprzedaz@msrgryfia.pl 

Jako temat wiadomości należy podać: 

„Oferta – sprzedaż złomu - Świnoujście ”. 

5) Do oferty należy dołączyć: 

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej dotyczący Oferenta lub Oferentów (w przypadku 

wspólnego ubiegania się o dopuszczenia do licytacji) – celem określenia osób 

upoważnionych do reprezentacji Oferenta/Oferentów. W przypadku oferty 

wspólnej, oferenci zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika reprezentującego 

oferentów w przetargu. 
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b) Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, w przypadku gdy upoważnienie do 

reprezentowania Oferenta nie wynika z dokumentu urzędowego albo 

równoważnego z urzędowym potwierdzającego zasady reprezentacji Oferenta. W 

przypadku oferty wspólnej, dodatkowo należy załączyć pełnomocnictwo, o którym 

mowa w pkt IV.2.5 lit. a. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w formie oryginału 

pisma notarialnie poświadczonej kopii lub dokumentu w formie elektronicznej w 

rozumieniu art. 781 § 1 kc. Nie dopuszcza się formy dokumentowej 

pełnomocnictwa. 

c) Dowód wniesienia wadium. 

6) Termin składania ofert w ramach pierwszego etapu ustala się na 26.04.2021 r. godz. 10:00. 

3. Sprzedający zaprosi do II etapu procedury tych Oferentów, których oferty złożone w ramach I 

etapu odpowiadają wymogom niniejszego Zaproszenia oraz którzy wnieśli wadium i wyrazili chęć 

udziału w II etapie przetargu.  

4. W ramach drugiego etapu: 

1) Przewiduje się ustną licytację, która odbędzie się za pośrednictwem narzędzia 

internetowego Microsoft Teams.  

2) Udział w ramach II etapu nie jest obowiązkowy. 

3) O dokładnym terminie licytacji Sprzedający poinformuje Oferentów, którzy spełnią 

warunki, o których mowa w pkt IV.3, poprzez wystosowanie drogą elektroniczną 

zaproszenia do udziału w licytacji. Zakłada się, że licytacja zostanie przeprowadzona nie 

wcześniej niż 2 dni po upływie terminu składania ofert w ramach I etapu, lecz nie później 

niż 7 dni od upływu tego terminu. 

4) W zaproszeniu, o którym mowa w pkt IV.4.3), Sprzedający oprócz daty i godziny 

rozpoczęcia licytacji, kwestii technicznych (adres strony internetowej na której odbędzie 

się licytacja, ew. login, hasło), poinformuje również o pozostałych szczegółowych 

wymogach dotyczących licytacji – m.in. określi wysokość minimalnego postąpienia, jak 

również ujawni najwyższą cenę zaoferowaną w ramach I etapu oraz cenę minimalną, od 

której rozpocznie się licytacja (nie niższa niż najwyższa cena zaoferowana w ramach I etapu 

przetargu). 

5) W ramach procedury przetargowej, Sprzedający wybierze ofertę tego Oferenta, który 

spełnił wymogi określone w Zaproszeniu oraz złożył ofertę z najwyższą ceną w ramach II 

etapu procedury – a w przypadku nie otrzymania przez Sprzedającego w II etapie przetargu 

oferty z ceną wyższą niż najwyższa zaoferowana w ramach I etapu - Sprzedający wybierze 

najkorzystniejszą ofertę złożoną w ramach etapu I (z najwyższą ceną).  

5. Wadium: 

1) Do upływu terminu składania ofert w ramach I etapu procedury, Oferenci zobowiązani są 

do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). 

2) Wadium powinno zostać wniesione w formie pieniężnej na rachunek bankowy 

Sprzedającego nr 13 1240 3914 1111 0000 3087 5364. Jako tytuł przelewu należy wpisać 

„Wadium – sprzedaż złomu – Świnoujście”. 
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3) Sprzedający niezwłocznie zwróci wadium Oferentom po zawarciu umowy z Oferentem 

(Kupującym), który złoży najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu lub w przypadku 

odwołania niniejszej procedury lub jej zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

4) Sprzedający zatrzyma wadium jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie oraz 

niniejszym Ogłoszeniu. 

5) Jeżeli Oferent złoży ofertę w ramach I etapu i nie wniesie wadium w wymaganej wysokości 

i terminie, Sprzedający pozostawi jego ofertę bez rozpatrzenia.  

6. Wszelkie koszty uczestnictwa w przetargu, w tym udziału w zebraniu Oferentów, złożenia oferty, 

czy udziału w licytacji – ponosi Oferent. 

7. Termin związania oferty w ramach I etapu wynosi 60 dni licząc od daty upływu terminu składania 

ofert. Termin związania ofertą złożoną w ramach licytacji wynosi 60 dni licząc od dnia, w którym 

miała miejsce licytacja. 

8. Sprzedający nie dopuszcza ofert częściowych. Oferta powinna obejmować pełen zakres 

sprzedaży. 

9. Oferowane cena będzie uwzględniać wszystkie koszty związane z nabyciem złomu, w tym 

załadunek, odbiór, przygotowanie do transportu, transport oraz czynności związane z ważeniem 

i wywozem złomu. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu 

sprzedaży nie będzie stanowiło podstawy do żądania zmiany ceny zaoferowanej na zakup złomu.  

 

V. Pozostałe istotne warunki sprzedaży: 

1. Odpady (złom) będą przekazywane wyłącznie firmom, które są zarejestrowane w BDO. Dotyczy 

to zarówno firm świadczących usługę transportu jak i zagospodarowania odpadów. 

2. Sprzedający umożliwi Kupującemu przygotowanie na swoim terenie złomu do transportu w 

zakresie niezbędnym dla efektywnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej i ładowności 

pojazdu pod warunkiem wykonania wszystkich czynności związanych z cięciem i załadunkiem 

przez pracowników Kupującego i przy pomocy jego sprzętu zasilanego z własnych źródeł energii. 

Prace przygotowawcze, załadunkowe i transportowe wykonane powinny być przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje, przeszkolone w zakresie przepisów BHP i 

przeciwpożarowych. 

3. Kupujący zobowiązuje się do uznania wyniku ważenia złomu na legalizowanej wadze wskazanej 

przez Sprzedającego za wiążącą podstawę do rozliczenia  (np. OT Port Handlowy Świnoujście). 

Ważenie przed i po odbiorze odpadu odbywać się będzie w obecności przedstawiciela 

Sprzedającego. 

4. Sprzedający nie przewiduje możliwości składania reklamacji przez Kupującego po dokonanym 

odbiorze partii złomu.  

5. Załadunek złomu na środek transportu powinien zostać wykonany w dniu odbioru złomu. 

6. Przed odbiorem złomu należy z wyprzedzeniem przynajmniej jednodniowym umówić datę i 

godzinę jego odbioru ze wskazanym w umowie przedstawicielem MSR Gryfia S.A. 

7. Do wylicytowanych cen sprzedaży złomu zostanie doliczony podatek od towarów i usług według 

obowiązujących przepisów. 



 

5 
 

8. Przed przystąpieniem do odbioru, Kupujący zobowiązany będzie do zaliczkowania zakupionego 

złomu. Przewiduje się zaliczki w wysokości 100 000 PLN, które będą rozliczane na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych z ważenia. Pierwsza zaliczka zostanie zapłacona 

Sprzedającemu w terminie do 3 dni od zawarcia umowy.  

 

VI. Termin realizacji: 

Sprzedający wymaga, aby odbiór i wywóz złomu nastąpił w terminie: nie dłuższym niż 21 dni od daty 

zawarcia umowy.  

 

VII. Zawarcie umowy: 

O miejscu i terminie podpisania umowy Sprzedający odrębnym pismem poinformuje Oferenta, 

którego oferta została wybrana.  

 

VIII. Informacje dodatkowe: 

1. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych: 

1) Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w 

szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO). 

2) Strony  zobowiązują się w szczególności do: 

a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w 

powierzonych przez Administratora zadaniach, 

b) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których będę mieć dostęp w związku z 

wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora, 

c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem 

powierzonych zadań przez Administratora, 

d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 

e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem 

danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz 

przetwarzaniem. 

3) Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami 

może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 

kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 

poz. 1000). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wprowadzania zmian w niniejszym 

Ogłoszeniu, odwołania niniejszego Ogłoszenia oraz zamknięcia przedmiotowej procedury bez 

wybrania którejkolwiek z ofert. 
 

6. Spis załączników: 

6.1. Załącznik nr 1 do Zaproszenia – „Formularz oferty”,  

6.2. Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Przykładowa dokumentacja fotograficzna przedmiotu  

              sprzedaży. 


