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Określenia i skróty używane w Memorandum informacyjnym oznaczają: 

 

1)  Komisja − komisja przetargowa powołana Uchwałą nr  341/VIII/2022  

z dnia 26.10.2022 roku Zarządu spółki ZMPG S.A. w celu  

przeprowadzenia Przetargu; 

2)  Memorandum  − niniejsze Memorandum informacyjne przygotowane  

w związku z ogłoszeniem przez Zbywcę Przetargu; 

3)  Oferent − osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, która złożyła ofertę nabycia 

Udziałów w Przetargu; 

4)  Nabywca − osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, która złożyła ofertę nabycia 

Udziałów, uznaną przez Zbywcę za najkorzystniejszą w toku 

Przetargu i zawarła Umowę ze Zbywcą; 

5)  Porozumienie − Porozumienie zawarte pomiędzy Zbywcą a Spółką w dniu 

28.11.2014 roku; 

6)  Przetarg  − Przetarg publiczny na zbycie Udziałów Spółki ogłoszony przez 

Zbywcę; 

7)  Spółka/ BBM − Bałtycka Baza Masowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, nr KRS: 

0000118856; 

8)  Udziały − pakiet 9.750 udziałów  będących przedmiotem Przetargu, 

stanowiący 50% udziałów Spółki; 

9)  Umowa  − umowa zbycia Udziałów; 

10)  Umowa o zachowaniu 

poufności  

− umowa, która ma być zawarta pomiędzy Zbywcą   

a Oferentem i której wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

Memorandum; 

11)  Ustawa   − ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach 

morskich; 

12)  Zbywca  − Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą  

w Gdyni, nr KRS: 0000082699. 
 

Określenia, o których mowa w ust. 1 zachowują przypisane im znaczenia we wszystkich 

Załącznikach do Memorandum w tym we wzorze Umowy. 

  

I. ROZDZIAŁ - OKREŚLENIA I SKRÓTY 
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FIRMA ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA 

FORMA PRAWNA SPÓŁKA AKCYJNA 

KRAJ SIEDZIBY  POLSKA 

SIEDZIBA GDYNIA, 81-337 

ADRES  ROTTERDAMSKA 9 

STRONA INTERNETOWA www.port.gdynia.pl 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ info@port.gdynia.pl 

ADRES E-MAIL W SPRAWIE 

PRZETARGU:  
[•] 

NIP 9581323524 

REGON 191920577 

OZNACZENIE SĄDU REJESTROWEGO  GDAŃSK - PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

KRS  0000082699 

 

  

FIRMA BAŁTYCKA BAZA MASOWA 

FORMA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

KRAJ SIEDZIBY  POLSKA 

SIEDZIBA GDYNIA, 81-341 

ADRES  WĘGLOWA 3 

STRONA INTERNETOWA www.bbm.gdynia.pl 

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ bbm@bbm.gdynia.pl 

NIP 5861733617 

REGON 191256441 

OZNACZENIE SĄDU REJESTROWEGO  GDAŃSK - PÓŁNOC VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 

KRS  0000118856 

  

II. INFORMACJE O ZBYWCY 

III. INFORMACJE O SPÓŁCE  

http://www.port.gdynia.pl/
http://www.bbm.gdynia.pl/
mailto:bbm@bbm.gdynia.pl
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1. Organizatorem i prowadzącym Przetarg jest Zbywca. 

2. Celem niniejszego Przetargu jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty nabycia Udziałów  

w Spółce. 

3. Planowany przebieg Przetargu:  

1) zamieszczenie ogłoszenia o Przetargu oraz Memorandum na stronie internetowej 

Zbywcy https://www.port.gdynia.pl/przetargi-nieelektroniczne/; 

2) prowadzenie korespondencji elektronicznej z Oferentami zainteresowanymi 

Przetargiem, dotyczącej wyjaśnień treści Memorandum i wzoru Umowy; 

3) składanie ofert na nabycie Udziałów; 

4) badanie i ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału Oferenta w Przetargu; 

5) badanie i ocena złożonych ofert w oparciu o kryterium oceny ofert;  

6) ustalenie przez Komisję najkorzystniejszej oferty; 

7) wystąpienie Komisji do Zarządu Zbywcy z wnioskiem w sprawie wyboru oferty 

najkorzystniejszej lub z wnioskiem w sprawie zamknięcia Przetargu bez wyboru 

Nabywcy; 

8) podjęcie przez Zarząd Zbywcy uchwały w sprawie wyboru oferty lub zamknięcia 

Przetargu bez wyboru Nabywcy; 

9) w terminie 7 dni roboczych od podjęcia przez Zarząd Zbywcy uchwały w sprawie wyboru 

oferty lub zakończenia przetargu bez wyboru Nabywcy:  

a) poinformowanie  Oferentów przez Komisję o wyniku Przetargu; 

b) poinformowanie wybranego Oferenta o dalszym przebiegu Przetargu   

- w przypadku podjęcia uchwały w sprawie wyboru oferty tego Oferenta 

(Nabywcy); 

c) wystąpienie przez Komisję do Zarządu Zbywcy o zwrot wadium wszystkim 

Oferentom w przypadku podjęcia uchwały w sprawie zamknięcia Przetargu bez 

wyboru Nabywcy; 

10) parafowanie Umowy po podjęciu przez Zarząd Zbywcy uchwały, o której mowa w ust. 3 

pkt 8);  

11) realizacja procedury wykonania prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w Spółce przez 

drugiego udziałowca tj. spółkę Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. zgodnie  

z § 11 umowy Spółki po parafowaniu Umowy z wybranym Nabywcą; 

12) w przypadku niezgłoszenia zamiaru nabycia udziałów przez spółkę Grupa Azoty Zakłady 

Azotowe „Puławy” S.A. Nabywca będzie miał możliwość przeprowadzenia badania spółki 

(due diligence) obejmującym: 

a) obszar finansowy, w tym zbadanie podstawowych danych sprawozdań 

finansowych, przy uwzględnieniu poszczególnych pozycji bilansu, przepływów 

pieniężnych oraz rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowych oraz 

zmian w kapitale własnym; 

b) obszar podatkowy, w tym zbadanie terminowości składania wszystkich zeznań 

podatkowych i regulowania zobowiązań podatkowych; 

c) obszar prawny, w tym zbadanie historii i aktualnego statusu Spółki; 

d) obszar środowiskowy, w tym zbadanie ewentualnego zagrożenia zanieczyszczenia 

środowiska wynikającego z prowadzonej działalności; 

e) obszar handlowo-marketingowy, w tym określenie pozycji rynkowej; 

IV. PROCEDURA ZBYCIA UDZIAŁÓW 

https://www.port.gdynia.pl/przetargi-nieelektroniczne/
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f) obszar techniczny, w tym ocena urządzeń i technologii wykorzystywanych  

w działalności; 

g) obszar organizacyjny i kadrowo-płacowy, w tym identyfikacja struktur 

organizacyjnych oraz zagadnienia płacowe. 

4. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia Umowy w terminie 

przekraczającym 10 dni roboczych od daty wyznaczonej przez Zbywcę, Zbywca może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej 

oceny. W takim wypadku procedura, o której mowa w ust. 3. punkty 10) - 12) zostanie 

ponownie przeprowadzona w odniesieniu do kolejnego, wyłonionego Nabywcy. 

5. Umowa zostanie podpisana po ziszczeniu się następujących warunków: 

1) uzyskania przez Zbywcę decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/ 

oświadczenia, że taka zgoda nie jest wymagana; 

2) podjęcia Uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki o wyrażeniu zgody na zbycie Udziałów 

przez Zbywcę wybranemu Nabywcy, po cenie i na warunkach wynikających z wybranej  

przez  Zbywcę oferty oraz parafowanej Umowy; 

3) wydania opinii przez podmiot zarządzający portem w trybie art. 4 ust. 3) Ustawy; 

4) podjęcia uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie Udziałów przez Walne Zgromadzenie 

Zbywcy. 

6. Językiem obowiązującym w niniejszym Przetargu jest język polski. 

7. Postępowanie podlega prawu polskiemu. 

 

 

1. Udział w Przetargu mogą wziąć Oferenci, którzy spełniają następujące warunki udziału  

w Przetargu: 

1) podpisanie przez Oferenta Umowy o zachowaniu poufności, zgodnej ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 1 do Memorandum; 

2) oświadczenie Oferenta o niepodleganiu sankcjom, niewystępowaniu na listach 

sankcyjnych, jak też o braku powiązań z podmiotami objętymi sankcjami lub 

występującymi na listach sankcyjnych  (Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę (Dz. U. 2022 r., poz. 835)  oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 

18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi  

i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 

1, z późn. zm) oraz rozporządzeniem Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r.  

w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających 

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającym (Dz. 

Urz. UE L 78 z 17.032014, str. 6, z późn. zm) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 2 do Memorandum; 

3) w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości; 

4) Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne; 

5) Oferent posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 

20.000.000  (słownie: dwadzieścia milionów) złotych; 

6) Oferent dokonał wpłaty wadium; 

7) Oferent złożył ofertę. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU  
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2. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej przez Oferentów tworzących konsorcjum.   

W takim przypadku Oferenci ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  

w Przetargu, w tym do podpisania oferty i/lub zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo  

w stosownym zakresie należy przesłać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Oferenta. 

 

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Przetargu Oferent składa: 

1) podpisaną przez Oferenta Umowę o zachowaniu poufności, zgodnie ze wzorem, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Memorandum; 

2) podpisane przez Oferenta oświadczenie zgodne z załącznikiem 2 do Memorandum; 

3) podpisane przez Oferenta oświadczenie, że zapoznał się z treścią Ogłoszenia, 

Memorandum, przedmiotem i warunkami Przetargu, Umowy i zobowiązuje się do jej 

zawarcia, zgodnie z warunkami Przetargu stosownie do treści załącznika nr 3 do 

Memorandum; 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, w przypadku gdy upoważnienie  

do reprezentowania Oferenta nie wynika z dokumentu potwierdzającego zasady 

reprezentacji Oferenta; 

5) ofertę na nabycie Udziałów; 

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualny wydruk  

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej 

Polskiej – wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert w Przetargu; 

7) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Oferent 

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  

i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert; 

8) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Oferenta, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert; 

9) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie 

sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Oferent ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią  

o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku uczestników 

niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów 

określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy 

niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za 

ten okres; 

10) informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczącą Oferenta, 

względnie odpowiedniego rejestru prowadzonego poza Rzeczpospolitą Polską  

w przypadku gdy Oferent ma siedzibę poza Rzeczpospolitą Polską.  

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W PRZETARGU  
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2. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć wg średniego 

kursu NBP obowiązującego w dniu opublikowania ogłoszenia o Przetargu (nie dotyczy 

sprawozdań finansowych). 

3. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 6) i 7)  – składa dokument lub 

dokumenty potwierdzające, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

2) nie zalega z uiszczeniem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,  

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku Oferenta mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej Oferent, zamiast dokumentu wskazanego w ust. 1 pkt 10) – 

Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - złoży informację  

z odpowiedniego rejestru zawierającego informację  o jego beneficjentach rzeczywistych albo, 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych. 

5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Oferent ma siedzibę  

lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 3 niniejszego 

Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio  dla miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  

w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 

Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Oferent jest zobowiązany złożyć dokumenty wymagane przez Zbywcę w formie 

elektronicznej, opatrzone podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Oferenta, zgodnie z dokumentami potwierdzającymi zasady reprezentacji 

lub jego upełnomocnionego przedstawiciela.  

7. Zbywca może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy dokumenty złożone w wersji elektronicznej nie są 

opatrzone podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, 

zgodnie z dokumentami potwierdzającymi zasady reprezentacji lub jego upełnomocnionego 

przedstawiciela.  

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy tłumaczyć na język polski przez tłumacza 

przysięgłego. 

9. Zbywca wezwie Oferenta, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia brakujących 

dokumentów i oświadczeń oraz, w razie konieczności, do złożenia wszelkich wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale. 

10. Zbywca wyklucza z Przetargu Oferentów, którzy w wyznaczonym terminie  

nie uzupełnili brakujących oświadczeń i dokumentów, nie złożyli wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych dokumentów, o których mowa w niniejszym Rozdziale. 

11. W przypadku Oferentów wspólnie składających ofertę w Przetargu, oświadczenie  

o spełnianiu warunków udziału w Przetargu w imieniu wszystkich zainteresowanych 

podmiotów składa pełnomocnik, o którym mowa Rozdziale V ust. 2. 
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12. Oferent nie będzie utrudniał lub udaremniał Zbywcy stwierdzenia pochodzenia jego środków 

płatniczych w związku z brakiem możliwości ustalenia jego beneficjenta rzeczywistego  

w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (DZ.U.2022, poz.593  

z późn. zm.) w przypadku powzięcia przez Zbywcę wątpliwości co do źródeł pochodzenia tych 

środków. 

13. Weryfikacji i oceny spełnienia przez Oferentów wskazanych w niniejszym Rozdziale 

warunków udziału w Przetargu Zbywca dokona na podstawie złożonych w tym Przetargu 

przez Oferentów dokumentów i oświadczeń wskazanych w niniejszym Rozdziale, według 

formuły „spełnia – nie spełnia”. 

14. Niespełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków udziału w Przetargu 

będzie skutkować wykluczeniem Oferenta z Postępowania. 

 

 

1. Oferta powinna zawierać: 

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 4 do Memorandum; 

2) dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę wstępną. Złożenie przez jednego Oferenta 

więcej niż jednej oferty lub ofert alternatywnych, powoduje odrzucenie wszystkich ofert 

złożonych przez Oferenta. 

3. Oferent może złożyć ofertę wyłącznie na pakiet Udziałów w liczbie 9.750. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie elektronicznej, podpisaną 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożenie oferty na nośniku danych lub w innej 

formie niż przewidziana powyżej jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Sposób złożenia oferty opisany został  

w Rozdziale IX. 

5. Oferta musi być podpisana przez Oferenta (osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta 

zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego) lub jego 

upełnomocnionego przedstawiciela, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub 

wycofanie oferty musi być złożone w formie elektronicznej, według takich samych zasad, jak 

składana oferta. 

7. Zbywca odrzuci ofertę w przypadku: 

1) złożenia jej po wyznaczonym terminie; 

2) złożenia hasła do zabezpieczonych ofert po wyznaczonym terminie; 

3) nie wniesienia wadium w wymaganym terminie, w wymaganej formie, lub  

w wymaganej wysokości, na wskazany rachunek bankowy;  

4) niespełniającej wymagań Memorandum lub przepisów prawa; 

5) oferty warunkowej; 

6) oferty zawierającej dane sprzeczne ze stanem faktycznym; 

7) złożenia jej przez osobę nieuprawnioną do dokonania czynności. 
 

  

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
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1. Zbywca żąda od Oferentów  wniesienia wadium, w formie pieniężnej, w wysokości: 500.000 

zł, (słownie: pięćset tysięcy 00/100) przelewem na rachunek bankowy Zbywcy nr 66 1240 

3510 1111 0000 4318 9067 z dopiskiem „Wadium – Przetarg na zbycie udziałów  

w Bałtyckiej Bazie Masowej sp. z o.o.”.  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 

pieniężne wpłyną na rachunek bankowy Zbywcy przed upływem terminu składnia ofert. 

4. W razie stwierdzenia braku wniesienia przez Oferenta wadium w wymaganym terminie,  

w wymaganej formie, lub w wymaganej wysokości, na wskazany rachunek bankowy, jego 

oferta zostanie odrzucona bez jej otwierania.  

5. Zbywca, zwróci niezwłocznie wadium:  

1) wszystkim Oferentom, jeżeli Zbywca unieważni Przetarg lub odstąpi od Przetargu na 

każdym etapie Przetargu; 

6. Zbywca zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Oferenta , który; 

1) wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;  

2) został wykluczony z Przetargu lub jego oferta nie została wybrana lub została 

odrzucona.  

7. Zbywca zatrzyma wadium, jeżeli: 

1) Oferent nie złoży wraz z ofertą wymaganych oświadczeń wskazanych w treści 

Memorandum lub jeżeli złożone oświadczenia są  niezgodne ze stanem faktycznym; 

2) złożył ofertę po wyznaczonym terminie; 

3) nie przesłał w wyznaczonym terminie hasła do zabezpieczonych ofert; 

4) zaoferował cenę za udziały niższą, niż cena wywoławcza, określona w Ogłoszeniu; 

5) odmówił lub uchyla się od zawarcia Umowy w terminie związania ofertą; 

6) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących  po stronie Oferenta .  

8. Zbywca w każdym przypadku zwróci wadium pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany 

przez Oferenta. 

 

1. Memorandum jest zamieszczone na stronie internetowej Zbywcy: 

https://www.port.gdynia.pl/przetargi-nieelektroniczne/. Zbywca zamieści na swojej stronie 

internetowej odpowiedzi na pytania Oferentów dotyczące treści Memorandum oraz 

modyfikacji treści Memorandum w przypadku ich dokonania. 

2. W Przetargu komunikacja między Zbywcą a Oferentami odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Oferty, oświadczenia, pełnomocnictwa oraz inne dokumenty 

sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Środkiem 

komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Oferenta ofert, oświadczeń, 

pełnomocnictw i innych dokumentów, jest prawidłowe złożenie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres e-mail:  BBM.PRZETARG@port.gdynia.pl  wraz z podaniem danych 

osoby do kontaktu w sprawie Przetargu (e-mail, telefon). 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

IX.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZBYWCY Z OFERENTAMI 

https://www.port.gdynia.pl/przetargi-nieelektroniczne/
mailto:%20BBM.PRZETARG@port.gdynia.pl


12 

 

4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym Przetargiem, Zbywca i Oferent 

posługują się numerem sprawy PP - BBM/0 1 /2022. 

5. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: Excel, PDF lub kompatybilne z MS Word,  

w zakresie których dopuszcza się  również składanie dokumentów w skompresowanym pliku 

w formacie ZIP. 

6. Dokumenty przesyłane w formie elektronicznej uważa się  za doręczone w dniu odebrania ich 

przez drugą stronę. Na żądanie drugiej strony, Zbywca lub Oferent, niezwłocznie potwierdza 

fakt jej otrzymania poprzez przesłanie potwierdzenia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

7. Zbywca wymaga, aby oferty wraz z załącznikami składane za pośrednictwem środka 

komunikacji elektronicznej zostały zabezpieczone hasłem. 

8. Hasła do zabezpieczonych ofert Oferent zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem 

wskazanego w ust. 3 niniejszego Rozdziału środka komunikacji elektronicznej, z opcją żądania 

potwierdzenia przeczytania. 

9. Nie przesłanie hasła do zabezpieczonych ofert lub przesłanie ich w terminach innych  

niż określone w Ogłoszeniu lub Memorandum skutkować będzie odrzuceniem oferty  

i wykluczeniem Oferenta z Przetargu. 

10. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem środka komunikacji 

elektronicznej wynosi 20 MB. W przypadku braku możliwości przesłania kompletu 

dokumentów w jednej wiadomości elektronicznej, Zbywca sugeruje przesłanie kompletu 

dokumentów podzielonego na kilka wiadomości elektronicznych. Zbywca dopuszcza 

składanie dokumentów w skompresowanym pliku w formacie ZIP. 

 

 

1. Oferent jest związany ofertą wstępną przez okres  120 (sto dwadzieścia) dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Zbywca, najpóźniej na 7 (siedem) dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić 

się do Oferenta o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej 

jednak niż 60 (sześćdziesiąt) dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia  

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

4. Zbywca odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

 

1. Zbywca zastrzega sobie: 

1) prawo unieważnienia Przetargu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek 

skutków prawnych i finansowych tego unieważnienia; 

2)  prawo odstąpienia od Przetargu, na każdym jego etapie, bez podania przyczyn  

i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego odstąpienia; 

3) prawo zmiany Ogłoszenia, Memorandum, Umowy (każdego z ich elementów), w tym 

warunków Przetargu, przed upływem terminu składania ofert bez podania przyczyny  

i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tej zmiany. W takim 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

XI. INNE POSTANOWIENIA 
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przypadku, Zbywca niezwłocznie zamieści informację o wprowadzonych zmianach na 

stronie internetowej Zbywcy. 

4) Przetarg kończy się z dniem zawarcia Umowy. 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz UE L 119 z 04.05.2016), dalej 

„RODO”, Zbywca informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego 

Postępowania jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. mający siedzibę w Gdyni przy 

ul. Rotterdamskiej 9; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail: 

iod@port.gdynia.pl; 

3) dane osobowe przekazane w ramach niniejszego Przetargu przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Przetargiem na zbycie Udziałów 

w Spółce; 

4) odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego Przetargu będą 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Przetargu; 

5) dane osobowe przekazane w ramach niniejszego Przetargu będą przechowywane 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia Przetargu. W przypadku zawarcia i realizacji 

Umowy przechowywanie danych osobowych obejmuje również okres niezbędny do 

zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy 

szczególne stanowią inaczej; 

6) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego Przetargu 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

7) osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego Przetargu, 

posiadają:  

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

b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku Przetargu, ani zmianą postanowień Umowy; 

c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie 

ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas 

przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego 

Przetargu; 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

mailto:iod@port.gdynia.pl
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8) osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego Przetargu, nie 

przysługuje: 

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

e RODO, 

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

c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 

21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

przekazanych w ramach niniejszego Przetargu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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CZĘŚĆ DRUGA  

 

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI ORAZ 

KLUCZOWE DANE FINANSOWO-EKONOMICZNE  
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BBM jest wspólną inwestycją kapitałową  (po 50 % udziałów w kapitale zakładowym)  Zbywcy  

i Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. z roku 1997 a jej celem była budowa  i eksploatacja 

na terenie Portu Gdynia specjalistycznego, nowoczesnego terminalu masowego  przeznaczonego 

do obsługi nawozów sypkich i płynnych.  

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest przeładunek towarów w portach morskich (PKD 

52.24.A). Spółka ponadto może realizować zadania w zakresie:  

▪ magazynowania i przechowywania pozostałych towarów (PKD 52.10 B);  

▪ transportu drogowego towarów (PKD 49.41.Z); 

▪ działalności związanej z pakowaniem (PKD 82.92.Z); 

▪ działalności usługowej wspomagającej transport lądowy(PKD 52.21.Z); 

▪ działalności usługowej wspomagającej transport morski (PKD 52.22.A; 

▪ działalności pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29 C); 

▪ wynajmu i dzierżawy pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

(PKD 77.11.Z); 

▪ wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z). 

 

NIERUCHOMOŚCI 

 

Nieruchomości będące w dyspozycji BBM, o powierzchni 24.267m2, zlokalizowane są na części 

działki nr 3066, obręb 0026 Śródmieście, 

przy Basenie III Węglowym, na Nabrzeżu 

Szwedzkim i Nabrzeżu Inżyniera Tadeusza 

Wendy. Wskazana  nieruchomość stanowi 

własność Skarbu Państwa i została oddana 

w użytkowanie wieczyste Zbywcy  do 5 

grudnia 2089 roku (księga wieczysta  

o numerze GD1Y/00018933/6).  

Księga wieczysta ujawnia ponadto 

nieodpłatną, nieograniczoną w czasie 

służebność gruntową na rzecz każdego 

właściciela i użytkownika wieczystego 

działki nr 29/1 (KW GD1Y/00018933/6), 

polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 40/01 (KW GD1Y/00104745/1).  

Wpisy dotyczące służebności nie dotyczą obszaru, na którym działalność prowadzi BBM. 

Dział III ww. księgi wieczystej wolny jest od wpisów praw i roszczeń osób trzecich, jak również 

wpisów o toczącej się egzekucji. W dziale tym znajdują się natomiast wzmianki o wpisaniu do 

rejestru zabytków województwa gdańskiego: Elewatora Zbożowego, Dworca Morskiego oraz 

Magazynu Długoterminowego Morskiego przy ul. Polskiej 17 – jednakże żaden z powyższych 

obiektów nie znajduje się na nieruchomości, na której zlokalizowany jest BBM. 

Dział IV ww. księgi wieczystej nie zawiera wpisów o hipotekach. 

Podstawą dysponowania nieruchomością jest umowa najmu zawarta ze Zbywcą na okres do 31 

sierpnia 2041 roku. 

 
  

XIII. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  
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INFRASTRUKTURA 

 

Na nieruchomości będącej przedmiotem najmu znajduje się następująca infrastruktura 

podziemna oraz naziemna: 

1) sieć ciepłownicza (rurociągi) z komorami ciepłowniczymi do budynków; 

2) sieci elektroenergetyczne (linie kablowe nN 0,4 kV, rozdzielnice sieciowe i złącza kablowe); 

3) sieci elektroenergetyczne – linie kablowe SN 15 kV; 

4) przepompownie ścieków sanitarnych; 

5) sieci kanalizacji sanitarnej; 

6) sieci wodociągowe z wodomierzami w budynkach i hydrantami; 

7) hydranty podziemne; 

8) studzienki wpustowe odwadniające nawierzchnie drogowe i kolejowe; 

9) studzienki wpustowe odbierające wody deszczowe z powierzchni czasz zbiorników; 

10) kanalizacja telekomunikacyjna ze studniami kablowymi: 

a) kanalizacja telekomunikacyjna sześciootworowa;  

b) kanalizacja telekomunikacyjna czterootworowa;3, 

11) kable telekomunikacyjne; 

12) infrastruktura kolejowa . 

Wszystkie wymienione elementy infrastruktury podziemnej oraz naziemnej stanowią własność 

Zbywcy, od którego Spółka wynajmuje nieruchomość wraz z prawem do korzystania  

z infrastruktury posadowionej na tej nieruchomości.  

 

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

 

BBM posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2015, wydany dnia 13 

sierpnia 2020 roku i obowiązujący do dnia 21 października 2024 roku. Jednostką certyfikującą 

jest Biuro Certyfikacji Zarządzania Polskiego Rejestru Statków. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Spółka posiada ważne decyzje w zakresie ochrony środowiska:  

▪ Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z 12 maja 2014 roku  w sprawie DROŚ-

SO.7221.5.2014.BA. Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji 

do przeładunku i składowania ładunków sypkich zlokalizowanej na terenie Portu Gdynia – 

nabrzeży Basenu III, tj. Nabrzeża Szwedzkiego i Nabrzeża inż. Wendy. Ważna do 30  kwietnia 

2024 r. 

▪ Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z 3 grudnia 2020 roku w sprawie DROŚ-

S.7243.12.2020/JK 10 pozwolenia na wytwarzanie odpadów Bałtyckiej Bazie Masowej  

sp. z o.o. ul. Węglowa 3, 81-431 Gdynia i określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów 

dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku. Ważna do 3 grudnia 2030 r. 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 30 lipca 2021 r. czynności kontrolnych przez Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  (PSP) w Gdyni Pomorski Komendant  Wojewódzki PSP 

wydał decyzję nakładającą na Spółkę obowiązek zgłoszenia zakładu o dużym ryzyku (wg 
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przepisów art. 250 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska). 

Przywołana decyzja dodatkowo zobowiązuje Spółkę do wdrożenia procedur obowiązujących przy 

przeładunku ładunków niebezpiecznych (sypkie nawozy azotowe). Spółka odwołała się od tej 

decyzji a Komendant Główny PSP decyzją z dnia 30 grudnia 2021 r. uchylił zaskarżoną decyzję  

i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Do dnia sporządzania Memorandum sprawa nie 

została zakończona. 

 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPLOATACYJNA 

 

Na obszarze najmowanym przez Spółkę zlokalizowane są terminale:  

▪ Terminal nawozów płynnych, który tworzą 3 zbiorniki do składowania nawozów płynnych  

o pojemności po 7.000 m3 każdy oraz rozładownia wagonów, system pomp, rurociągów 

naziemnych i podziemnych wraz z urządzeniami załadowczymi; 

▪ Terminal nawozów sypkich, na który składają się  4 magazyny sferyczne o pojemności 60 tys. 

m3, rozładownia wagonów i układ przenośników wraz z urządzeniami załadowczymi; 

▪ Terminal przeładunkowy towarów w opakowaniach big bag z możliwością jednorazowego 

złożenia 3,5 tys. ton. 

Dogodne rozmieszczenie wyposażenia technologicznego terminali w pierwszej linii brzegowej  

u zbiegu dwóch nabrzeży przeładunkowych z bezpośrednim dostępem do I i II strefy układu 

torowego bocznicy kolejowej Zbywcy umożliwia Spółce realizację wielu usług przeładunkowych 

jednocześnie. W tym samym czasie Spółka może prowadzić obsługę środków transportu 

morskiego z ładunkami płynnymi, sypkimi luzem i w opakowaniach big bag oraz równoległą 

obsługę środków transportu lądowego, tj.: 

▪ rozładunek wagonów z nawozami sypkimi oraz w opakowaniach big bag; 

▪ rozładunek lub załadunek samochodów typu wywrotka; 

▪ rozładunek na ciężarówki towarów zapakowanych w worki typu big bag; 

▪ rozładunek cystern kolejowych z nawozami płynnymi. 

Spółka ma możliwość  jednoczesnej obsługi przy nabrzeżach Szwedzkim i Wendy. Przy nabrzeżu 

Szwedzkim mogą być obsługiwane statki do 200 m długości i zanurzeniu do 10,8 m (ok. 40 tys. 

DWT). Przy nabrzeżu Wendy zacumować może statek o maksymalnej długości 125 m i zanurzeniu 

do 7,4 m (ok. 10 tys. DWT). 

Spółka gwarantuje równoczesną obsługę do trzech statków: dwóch statków o długości do 120 m 

każdy lub jednego statku o długości do 200 przy nabrzeżu Szwedzkim oraz  jednego statku  

o długości do 125 m przy nabrzeżu Wendy. 

Spółka świadczy również usługi pomocnicze typu: konfekcjonowanie nawozów sypkich w worki 

big bags (300 ton/doba oraz załadunek na środki transportu drogowego, usługi cumownicze  dla 

statków zawijających do Portu Gdynia z przeznaczeniem do obsługi (rozładunku/załadunku)  

w terminalach BBM oraz spedycję z klarowaniem celnym towarów. 
 

Terminal ładunków sypkich: 

 

 przeznaczony jest do obsługi eksportu polskiego siarczanu amonu oraz eksportu, importu  

i tranzytu morskiego innych nawozów sypkich takich jak sól potasu, saletrzak, mocznik i inne. 

Specjalistyczne stanowisko rozładunku wagonów umożliwia obsługę zarówno wagonów 

samowyładowczych z dolnym oraz bocznym wysypem jak i wagonów typu węglarka. System 
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wysokowydajnych przenośników taśmowych wraz z załadowarką statkową pozwala na sprawny 

rozładunek wagonów, transport towaru do magazynu oraz załadunek statków, wagonów lub 

samochodów. 

 

RATY PRZEŁADUNKOWE TERMINALU ŁADUNKÓW SYPKICH 

rozładunek wagonów   − 3.000 t/doba 

załadunek statku w relacji 

bezpośredniej   
− 3.000 t/dobę 

załadunek statku z magazynu    − 6.000 t/dobę 

załadunek samochodów i wagonów −   150 t/h 

 

 

POJEMNOŚĆ SKŁADOWA TERMINALU ŁADUNKÓW SYPKICH 

dwa silosy kopułowe każdy o 

pojemności technologicznej 
− 10.000 m3 każdy 

dwa silosy kopułowe − 20.000 m3 każdy 

komora płaskiego składowania − 3.000 m3 

 

Łączna zdolność przeładunkowa Terminalu ładunków sypkich wynosi 500 tys. ton/rok. 
 

 

Terminal ładunków płynnych: 

 

przeznaczony jest obecnie do obsługi eksportu roztworu saletrzano-mocznikowego oraz importu 

oleju napędowego i oleju opałowego. Dwa stanowiska statkowe oraz niezależne magistrale 

przeładunkowe pozwalają na jednoczesną obsługę dwóch statków z różnym ładunkiem. Trzy 

zbiorniki składowe umożliwiają jednoczesne składowanie trzech różnych typów ładunku. 

Pojemna bocznica kolejowa oraz specjalistyczne stanowisko załadunku cystern samochodowych 

pozwalają na jednoczesną obsługę dwunastu cystern kolejowych oraz czterech cystern 

samochodowych. System wysokowydajnych pomp, system rurociągów wraz ze specjalistycznymi 

ramionami przeładunkowymi zapewnia szybką i sprawną realizację powierzonych usług. 

 

RATY PRZEŁADUNKOWE TERMINALU ŁADUNKÓW PŁYNNYCH 

rozładunek wagonów   −    250 t/h 

załadunek statku   −    500 t/h 

rozładunek statków   −  2.000 t/doba 

załadunek samochodów i wagonów −      150 t/h 

 

 

POJEMNOŚĆ SKŁADOWA TERMINALU ŁADUNKÓW PŁYNNYCH 

trzy zbiorniki stalowe  − 7.000m3 każdy 

 

Łączna zdolność przeładunkowa Terminalu ładunków płynnych wynosi 500 tys. ton/rok. 
 

  



20 

 

Terminal przeładunku big bag: 

 

w 2015 roku została zwiększona powierzchni składowa o 2,3 tys. m2 umożliwiająca jednorazowe 

złożenie 3,5 tys. ton ładunku w opakowaniach big bag.  

 

RATY PRZEŁADUNKOWE TOWARÓW W BIG BAG 

rozładunek wagonów   − 1.500 t/doba 

załadunek statku   − 2.500 t/doba 

 

 

POWIERZCHNI SKŁADOWA DLA ŁADUNKÓW BIG  BAGS 

hala magazynowa A przeznaczona do składowania 
towarów w opakowaniach typu Big Bag 

− 550 m2  
− 1.400 big bag 

hala magazynowa B przeznaczona do składowania 
zarówno nawozów sypkich w opakowaniach 
jednostkowych oraz luzem, o powierzchni 

− 1.200 m2  
− 2.680 big bag 

hale magazynowe 1-4 przeznaczone do składowania 
towarów w opakowaniach typu Big Bag, 

− 440 m2  
− 1.280 big bag 

 

Zdolność przeładunkowa Terminalu wynosi 2.500 ton /doba. 

 

KONTRAHENCI 

Głównymi kontrahentami BBM są: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty S.A. 

oraz Anwil S.A. Źródłem niemal 60% obrotów ładunkowych BBM są produkty Grupy Azoty 

Zakłady Azotowe Puławy S.A., natomiast Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A łącznie  

z Grupą Azoty S.A. dostarczają prawie 90% ładunków do obsługi przez BBM.  

 

PRZEŁADUNKI 

Wielkość obrotów ładunkowych w latach 2012-2021 prezentuje poniższa tabela:  

[tys. ton] 

RODZAJ ŁADUNKU 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nawozy płynne 

(RSM) 
320,1 264,9 180,1 147,4 201,3 163,4 211,0 184,3 258,4 229,1 

nawozy sypkie  297,1 280,3 359,5 297,0 346,0 262,0 255,9 220,3 223,9 209,0 

RAZEM 617,2 545,2 539,6 444,4 547,3 425,4 466,9 404,6 482,3 438,1 
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Poniższa tabela obrazuje przeładunki BBM w okresie styczeń czerwiec w latach 2013-2022:  

[tys. ton] 

RODZAJ ŁADUNKU 2013 2014 2015.  2016 2017 2018 2019  2020 2021 2022  

nawozy płynne (RSM) 141,9  106,9 75,4 127,9 119,8 151,0 108,9 150,1 118,8 87,5 

nawozy sypkie  131,0 155,1 144,7 194,3 133,1 132,6 135,2 100,7 95,4 86,6 

RAZEM 272,9 262,0 295,5 322,2 252,9 283,2 244,1 250,8 214,2 174,1 
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MAJĄTEK TRWAŁY 

Wartość netto majątku trwałego przedstawiała się następująco: 

[zł] 

RODZAJ MAJĄTKU TRWAŁEGO 
STAN NA:  

31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022 

Budynki i budowle 22 490 312,41 21 229 465,92 20 599 042,60 

Urządzenia techniczne, maszyny 546 311,45 660 003,08 1 653 667,60 

Środki transportowe 113 819,27 78 372,58 143 287,57 

Pozostałe środki trwałe 30 320,96 21 469,95 15 223,76 

Razem rzeczowe środki trwałe 23 180 764,09 21 989 311,53 22 411 221,63 

Długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe 
141 873,00 142 690,00 143 326,00 

Razem aktywa trwałe 23 322 637,09 22 246 001,53 22 554 547,63 

 

Główną, pod względem wartości, grupę środków trwałych stanowią budynki i budowle. Spółka 

jest właścicielem nakładów na obiekty służące jej działalności eksploatacyjnej. Przedmiotowe 

obiekty posadowione są na gruntach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Zbywcy. 

W grupie środków trwałych: budynki i budowle znajdują się m.in.: 

− dwa silosy magazynowe o pojemności 10 tys. m3 każdy, przeznaczone do składowania 

ładunków sypkich luzem; 

− dwa silosy magazynowe o pojemności 20 tys. m3 każdy,  przeznaczone do składowania 

ładunków sypkich luzem; 

− budynek operacyjny ,,8-3" typu halowego; 

− 3 zbiorniki magazynowe 'Z-103A" , Z-103B"  oraz 'Z-103c" o kształcie cylindrycznym z dachem 

stałym w kształcie kopuły o pojemności użytkowej 7 tys. m3 każdy; 

− tory kolejowe. 

 

AKTYWA OBROTOWE 

Na aktywa obrotowe wykazane w bilansie składają się: 

 

 [zł] 

RODZAJ AKTYWÓW 
OBROTOWYCH  

STAN NA:  

2020.12.31 2021.12.31 2022.06.30 

Zapasy  195 809,79 241 869,43 228 278,46 

Należności 
krótkoterminowe 

861 323,31 563 465,50 673 132,42 

Inwestycje 
krótkoterminowe 

7 976 520,98 9 502 777,44 8 912 089,27 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

4 629,70 4 852,00 51 585,88 

Razem 9 038 283,78 10 312 964,37 9 865 086,03 

XIV. SYTUACJA MAJĄTKOWA SPÓŁKI BBM 
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Podstawową wartość aktywów obrotowych Spółki tworzą inwestycje krótkoterminowe, na które  

składają się środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Spółki. 

KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA 

 [zł] 

KAPITAŁY /ZOBOWIĄZANIA/ REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 

STAN NA:  

31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022 

Kapitał własny 29 964 378,40 30 172 649,63 29 180 350,50 

Kapitał podstawowy 19 500 000,00 19 500 000,00 19 500 000,00 

Kapitał zapasowy 9 652 921,02 10 064 378,40 10 072 649,63 

Zysk/strata z lat ubiegłych    

Zysk/strata 811 457,38 608 271,23 -392 299,13 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 396 542,47 2 386 316,27 3 239 283,16 

Rezerwy na zobowiązania 1 713 229,29 1 789 212,89 1 648 616,07 

Zobowiązania krótkoterminowe 683 313,18 597 103,38 1 590 667,09 

Razem 32 360 920,87 32 558 965,90 32 419 633,66 

 

W strukturze kapitałów ponad 90% przypada na kapitał własny Spółki tworzony przez kapitał 

podstawowy i kapitał zapasowy. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynikają z bieżących 

rozliczeń i zobowiązań. 

WYNIK FINANSOWY 

 

BBM jest spółką o stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Przeciętne przychody ze 

sprzedaży w okresie 2012-2021 osiągnęły poziom 11,2 mln zł rocznie. Przeciętny zysk ze 

sprzedaży oraz zysk netto w latach 2012- 2021 wynosił odpowiednio 1,4 mln zł i 1,0 mln zł. 

Zmienność przychodów i wyniku finansowego są pochodną wielkości obrotów ładunkowych, 

które kształtują się na poziomie poniżej 500 tys.  
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Wypracowany przez BBM zysk netto w części zasilał kapitał zapasowy, natomiast w części był 

źródłem dywidendy dla wspólników.  

BBM pomimo straty wygenerowanej w 2022 roku, znajduje się w stabilnej sytuacji ekonomiczno 

– finansowej. Nie ma zagrożeń do kontynuowania działalności w najbliższej przyszłości. 

 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

 

analiza rentowności 

Analiza rentowności określa osiągnięte efekty finansowe w stosunku do przychodu ze sprzedaży 

oraz wartości majątku. Daje też możliwość oceny, czy prowadzona działalność jest rentowna,  

a zaangażowany kapitał przynosi efekty finansowe. 

Wyniki  finansowe Spółki za lata 2020-2021 oraz 6 miesięcy 2022 roku. 

 [zł] 

KATEGORIA  

ROK  

2020 2021 
STYCZEŃ – 

CZERWIEC 2022 

zysk ze sprzedaży 607 928,41 730 583,99 -221 003,72 

zysk z działalności operacyjnej 943 035,87 754 997,38 -400 906,29 

zysk brutto 986 656,38 774 180,23 -370 630,13 

zysk netto 811 457,38 608 271,23 -392 299,13 

 

W roku 2022 nastąpiło istotne pogorszenie wyników finansowych, co jest następstwem  spadku 

obrotów ładunkowych. Wyniki finansowe kształtują wskaźniki rentowności oparte na wynikach 

netto oraz wynikach ze sprzedaży. W analizowanym okresie poszczególne wskaźniki kształtowały 

się następująco: 

WSKAŹNIK 

ROK  

2020 2021 
STYCZEŃ – 

CZERWIEC 2022 

rentowność netto  

[wynik netto * 100/przychody ze sprzedaży] 
7,09% 5,19% -7,42% 

rentowność sprzedaży 

[wynik na sprzedaży * 100 / przychody ze 
sprzedaży] 

5,31% 6,23% -4,18% 

rentowność netto majątku 

[wynik netto * 100/ aktywa ogółem] 
2,51% 1,87% -1,21% 

rentowność kapitału własnego 

[wynik netto * 100/  
kapitał własny – wynik netto] 

2,78% 2,06% -1,33% 

 

Wskaźniki rentowności pokazują ile zysku przyniosła w poszczególnych latach jedna złotówka 

sprzedaży lub jedna złotówka majątku Spółki. Uwagę zwraca spadek wartości wskaźników 

rentowności w roku 2022 co jest następstwem spadku wyniku finansowego w tym okresie. 
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Różnica pomiędzy wskaźnikami rentowności netto i rentowności sprzedaży świadczy  

o nieistotnym wpływie pozaoperacyjnych czynników na poziom wyniku Spółki. 

analiza płynności 

Ocenę płynności finansowej oparto na następujących podstawowych wskaźnikach: 

WSKAŹNIK 

ROK  

2020 2021 
STYCZEŃ – 

CZERWIEC 2022 

płynność bieżąca 

[aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe] 
13,23 17,27 6,20 

wysoka płynność 

[aktywa obrotowe – zapasy/zobowiązania 
krótkoterminowe] 

12,94 16,87 6,06 

płynność gotówkowa 

[środki pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe] 
11,67 15,91 5,60 

 

Wskaźniki płynności osiągają w całym okresie istotnie wyższy niż w poprzednim okresie poziom. 

W teorii za pożądaną wysokość wskaźnika płynności bieżącej uznaje się jego wielkość w granicach 

1,5 do 2,0, zaś wskaźnika wysokiej płynności w granicach 1,0 – 1,2. 

Różnica pomiędzy wskaźnikiem płynności bieżącej i wskaźnikiem wysokiej płynności  

w poszczególnych latach wynika z niewielkiej wartości zapasów w porównaniu do poziomu 

pozostałych składników majątku obrotowego Spółki. 

Wskaźnik płynności gotówkowej na koniec czerwca 2022 roku informuje, że Spółka  

z posiadanych środków pieniężnych może spłacić 100% wartości zobowiązań 

krótkoterminowych. 
 

analiza obrotowości 

Analizę obrotowości oparto o następujące wskaźniki: 

WSKAŹNIK 

ROK  

2020 2021 
STYCZEŃ – 

CZERWIEC 2022 

Obrotowość aktywów trwałych 

[przychody ze sprzedaży / majątek trwały] 
0,49 0,53 0,23 

Obrotowość należności handlowych w 
dniach 

stan należności * 365/ przychody ze sprzedaży] 

21 14 21 

Obrotowość zobowiązań handlowych w 
dniach 

[stan zobowiązań * 365  / zużycie materiałów i 
energii +usługi obce +pozostałe koszty] 

31 19 24 

Obrotowość zapasów w dniach 

[stan zapasów * 365/przychody ze sprzedaży] 6 8 8 

 

Wskaźnik produktywności aktywów trwałych nie wykazuje w analizowanym okresie istotnych 

zmian. Jego relatywnie niski poziom wynika ze specyfiki działalności i struktury majątkowej 

Spółki, w  której istotną wartość stanowi majątek trwały. 
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Poziom wskaźnika obrotowości należności wynoszący 21 dni w roku 2022 oznacza, że Spółka 

wydłużyła – w stosunku do roku 2021 - okres „kredytowania” kontrahentów. 

 

wskaźniki struktury i wspomagania finansowego  

Analiza finansowania pozwala ocenić, w jakim stopniu Spółka jest zasilana ze źródeł 

zewnętrznych, jakie są proporcje pomiędzy kapitałem obcym i kapitałem własnym oraz jaka jest 

jej zdolność do wywiązania się z zobowiązań. Przeprowadzeniu analizy struktury i zadłużenia 

służą następujące wskaźniki: 

WSKAŹNIK 

ROK  

2020 2021 
STYCZEŃ – 

CZERWIEC 2022 

struktura aktywów 

[aktywa trwałe *100  / aktywa obrotowe] 
258,04% 215,71% 228,63% 

struktury finansowania majątku 

[kapitały własne / aktywa ogółem] 
92,59% 92,67% 90,01% 

pokrycie majątku zobowiązaniami 

[kapitały obce /aktywa ogółem] 
7,41% 7,33% 9,99% 

trwałość struktury finansowania 

[kapitał stały/aktywa trwałe] 
129,60% 136,81% 130,54% 

 

Wskaźnik struktury aktywów nie zmienił się istotnie w poszczególnych okresach analizy.  

W strukturze aktywów w całym analizowanym okresie przeważają aktywa trwałe.  

Poziom wskaźnika pokrycia majątku zobowiązaniami i odpowiadającego mu wskaźnika struktury 

finansowania uległ w 2022 roku niewielkim zmianom. Przeważającym źródłem finansowania 

majątku Spółki na koniec czerwca 2022 roku są kapitały własne (ponad 90 % sumy aktywów).  

W całym analizowanym okresie jest spełniona reguła bilansowa mówiąca, że majątek trwały 

powinien być sfinansowany w całości z kapitałów własnych powiększonych o zobowiązania 

długoterminowe, o czym informuje wskaźnik trwałości struktury finansowania. 

 

Analiza wskaźnikowa potwierdza dobrą kondycję majątkową Spółki, pomimo straty netto za 

okres 6 miesięcy 2022 roku. 

Wskaźniki płynności osiągają zadowalający poziom, a przeważającym źródłem finansowania są 

kapitały własne. Uwzględniając wyniki analizy sprawozdania finansowego i dokonanej analizy 

wskaźnikowej stwierdzić należy, iż aktualna sytuacja nie stwarza zagrożeń dla kontynuacji 

działalności Spółki. 
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ZATRUDNIENIE 

Na 30 czerwca 2022 roku w Spółce zatrudnionych było 42 pracowników.  
[osoby] 

ZATRUDNIENIE 
STAN NA DZIEŃ  

31.12.2020 31.12.2021 30.06.2022 

Stanowiska robotnicze bezpośrednio 
przy przeładunku  

33,0 32,0 31,0 

Stanowiska robotnicze pozostałe 3,0 3,0 3,0 

Stanowiska nierobotnicze, w tym: 9,0 9,0 8,0 

pracownicy eksploatacyjni 4,0 4,0 4,0 

pracownicy administracyjni 5,0 5,0 4,0 

RAZEM 45 44 42 

 

Pracownicy wskazani w tabeli powyżej zatrudnieni są na podstawie umów o pracę, które mają 

charakter standardowy i zawierają zapisy wymagane przez Kodeks pracy. Spółka nie zawiera  

z pracownikami umów o zakazie konkurencji. 

 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy 

W Spółce obowiązuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy („ZUZP”) zawarty 11 kwietnia 2008 roku 

z Zakładową Organizacją Związkową NSZZ Solidarność 80. Na podstawie protokołów 

dodatkowych ZUZP był przedmiotem nowelizacji podpisanych 27.03.2019 roku, 23.11.2019 roku, 

20.07.2021 roku, 28.01.2021 roku. Począwszy od protokołu z dnia 20.07.2021 r. w imieniu 

pracowników Spółki występuje Komisja Międzyzakładowa  NSZZ „Solidarność” w Gdynia 

Container Terminal sp. z o.o. ZUZP – poza typowymi zapisami regulującymi prawa i obowiązki 

pracowników – zawiera zapis o 5 letnim okresie gwarancji zatrudnienia w przypadku objęcia 

100% udziałów przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.  

 
Regulaminy 

W Spółce -oprócz ZZP - wprowadzone zostały regulaminy: pracy, regulamin wypłaty nagrody 

jubileuszowej, regulamin wynagradzania, regulamin wypłaty rocznej dla pracowników. Regulacje 

zawarte w wymienionych regulaminach nie przewidują dalej idących uprawnień dla 

pracowników niż regulacje zawarte w odpowiednich aktach prawnych. 

Kontrakt menedżerski Prezesa Zarządu 

Prezes Zarządu Spółki świadczy usługi zarzadzania w oparciu o kontrakt menedżerski (Umowę  

o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki). Zasady  

i wysokość wynagrodzenia ustalane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. 

 o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.  

Umowy z agencjami pracy tymczasowej  

Spółka zawarła w dniu 12 lipca 2022 roku umowę ramową na świadczenie usług pracy 

tymczasowej ze spółką PORTREZERWA Sp.  z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Umowa przewiduje, że 

XV. SPRAWY PRACOWNICZE 
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Spółka może zamawiać usługi w zakresie pracy tymczasowej w zakresie prac przeładunkowych 

na podstawie składanych zleceń według stawek określonych w umowie.  

 
 Wypadki przy pracy  

W 2021 i 2022  roku w Spółce nie doszło do wypadków przy pracy. Nie ma również roszczeń 

zgłoszonych  w tym zakresie.  

WYNAGRODZENIA 

 [zł] 

wynagrodzenia 
ROK  

2020 2021 2022 

Wynagrodzenia pracowników na 
stanowiskach robotniczych  

5 637,06 4 299,57 5 636,77 

Wynagrodzenia pracowników na 
stanowiskach nierobotniczych 

5 568,43 6 692,44 7 350,04 

 

 

 
ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym. 

działalność Spółki, poprzez swoich głównych kontrahentów, uzależniona jest od sytuacji 

makroekonomicznej. Główni kontrahenci Spółki to producenci nawozów. Wstrzymanie 

/ograniczenia produkcji nawozów oraz ich eksportu oznaczać może brak ładunków do obsłużenia 

przez BBM. 
 

ryzyko elastyczności eksploatacyjnej 

specjalistyczne ciągi przeładunkowe powodują ograniczoną możliwość dostosowania potencjału 

przeładunkowego do innego rodzaju ładunków. 
 

ryzyko środowiskowe 

możliwość uznania Spółki za zakład o zwiększonym lub o dużym ryzyku w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.  Tym samym Spółka będzie 

zobowiązana spełnić wymogi jakie ustawa nakłada na zakłady o  zwiększonym lub o dużym 

ryzyku. 
 

ryzyko konkurencji 

możliwość konkurencji ze strony terminala nawozowego w Porcie Gdańsk. 
 

ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników 

Do obsługi urządzeń przeładunkowych spółka potrzebuje wyspecjalizowanych, doświadczonych 

w branży pracowników. W związku z tym, utrata kluczowych pracowników może niekorzystnie 

wpłynąć na dalszą działalność Spółki poprzez utrudnienia w należytej obsłudze kontraktów. 
 

ryzyko infrastruktury dostępowej 

opóźnienia lub brak przebudowy/budowy dostępu kolejowego do Portu w Gdyni (linia 201)  

i drogowego (Droga Czerwona). 
 

  

XVI. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI, JEJ BRANŻĄ ORAZ 

OTOCZENIEM RYNKOWYM 
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ryzyko kursowe 

Spółka tylko niewielką część transakcji przeprowadza w walucie, dlatego też nie była istotnie 

narażona na ryzyko kursowe. Zarząd nie stosował żadnych instrumentów zabezpieczających 

wartość kredytu.  

 
ryzyko stóp procentowych 

na dzień sporządzania memorandum Spółka nie posiada oprocentowanych zobowiązań 

finansowych, a tym samym Spółka nie jest narażona na ryzyko stopy procentowej.  

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 ▪ Umowa o zachowaniu poufności; 

ZAŁĄCZNIK NR 2 ▪ oświadczenie Oferenta/Nabywcy o niepodleganiu sankcjom, 

niewystępowaniu na listach sankcyjnych; 

ZAŁĄCZNIK NR 3 ▪ oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z treścią Ogłoszenia, 

Memorandum, przedmiotem i warunkami Przetargu, 

Umowy i zobowiązaniu do jej zawarcia zgodnie  

z warunkami Przetargu; 

ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
▪ formularz oferty. 

 

 

XVII.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO MEMORANDUM 


