
OGÓLNE WARUNKI AUKCJI PROWADZONYCH PRZEZ  SYNDYKA DARIUSZA CHUDEGO

1. Niniejsze ogólne warunki dotyczą prowadzanych przez syndyka Dariusza Chudego aukcji ruchomości 
wchodzących  w  skład  mas  upadłości,  co  do  których  to  ruchomości  sędzia-komisarz  zezwolił  na 
sprzedaż z wolnej ręki.

2. W  przypadku  odmiennego  określenia  przez  sędziego-komisarza  warunków  sprzedaży  albo  trybu 
wyboru nabywcy, stosuje się zapisy zezwolenia sędziego-komisarza.

3. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 
4. Nabywca  składników  masy  upadłości  nie  odpowiada  za  zobowiązania  podatkowe  upadłego,  także 

powstałe po ogłoszeniu upadłości. 
5. Udział  w aukcji  w charakterze  oferenta  mogą wziąć  osoby fizyczne,  osoby prawne,  oraz  jednostki 

organizacyjne  nie  posiadające  osobowości  prawnej  lecz  posiadające  zdolność  do  zaciągania 
zobowiązań  i  nabywania  praw  za  wyjątkiem  syndyka,  nadzorcy  sądowego  albo  zarządcy  którzy 
sprawuje  lub  sprawowali  te  funkcję  w  postępowaniu  w  którym  wyznaczono  aukcję  oraz  ich 
małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, osób pozostających z nimi w stosunku przysposobienia 
lub małżonków takich osób, jak również osób pozostających z nimi w faktycznym związku, wspólnie z 
nimi zamieszkujących i gospodarujących.

6. Osoby przystępujące do udziału w aukcji zobowiązane są do podpisania niniejszych OW Aukcji. 
7. W  przypadku  gdy  ogłoszenie  o  aukcji  przewiduje  jako  warunek  dopuszczenia  do  udziału  w  niej, 

wpłacenie wadium wpłata wadium jest uważana za akceptację warunków aukcji. 
8. Osobom, które wpłaciły wadia, a których oferty nie zostały przyjęte, będą one zwracane :

- wadia wpłacone na rachunek bankowy – w ciągu 3 dni roboczych od daty aukcji,
- wadia wpłacone bezpośrednio przed aukcją – niezwłocznie po zakończeniu aukcji.

9. Minimalne  postąpienie  ustala  się  na  poziomie  1  %  ceny  wywoławczej,  zaokrąglone  do  pełnych 
dziesiątek złotych.

10. Przybicie następuje w sytuacji gdy zaoferowano co najmniej cenę wywoławczą a brak jest dalszych 
postąpień pomimo trzykrotnego wezwania.

11. Nabywca każdej ruchomości ma obowiązek:
1)  natychmiast po wygraniu aukcji podpisać protokół aukcji w zakresie danej ruchomości; 
2)  podać  dokładne  dane  osobowe  i  przedstawić  dokument  tożsamości  lub  dokumenty  rejestrowe 
(dotyczy  nabywców  dokonujących  zakupu  w  ramach  prowadzonej  działalności  gospodarczej  oraz 
innych nabywców instytucjonalnych); 
3) wpłacić w terminie trzech dni od zakończenia licytacji pełną cenę brutto, pomniejszoną o wysokość  
wadium traktowanego jako zaliczka przelewem na rachunek bankowy wskazany przez syndyka;
4) odebrać na własny koszt , po zapłacie pełnej ceny,  ruchomości zakupione na aukcji w terminie i w 
miejscu uzgodnionym z syndykiem, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zakończenia aukcji.

12. Uchybienie któremukolwiek obowiązkowi określonemu w ust 10 pkt. 1,2 lub 3 powoduje przepadek 
wadium na rzecz masy upadłości, w skład której wchodzi wylicytowana ruchomość. Umowę sprzedaży 
uznaje się za niezawartą. 

13. Uchybienie obowiązkowi określonemu w ust  10 pkt.  4  upoważnia syndyka  do obciążenia nabywcy 
kosztami magazynowania.

14. Prawo własności ruchomości nabytych w toku aukcji nie przejdzie na nabywcę, dopóki ten nie uiści  
pełnej ceny zakupu wraz z należnościami z tytułu opóźnienia w odbiorze.

15. Ryzyko utraty lub uszkodzenia nabytej ruchomości  przechodzi na nabywcę wraz z przybiciem oferty 
ogłoszonym w toku aukcji przez syndyka.

16. Syndyk zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia jakiejkolwiek oferty zakupu, a także do anulowania 
aukcji lub ograniczenia jej zakresu, bez podania przyczyny, w każdym czasie.


