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Gliwice, dn. 03.09.2019r. 
 
 
 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY 

na sprzedaż składników majątkowych (zespołu składników 
majątkowych) Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z 

o.o. w upadłości likwidacyjnej 

 

 

§1 
[Podstawa prawna dla przeprowadzenia procedury sprzedaży] 

Syndyk masy upadłości przeprowadza w oparciu o Uchwałę Rady Wierzycieli nr: 

1/09/2019 z dn. 03.09.2019r., procedurę sprzedaży nieruchomości niezabudo-

wanej z wolnej ręki, wydaną na podstawie art. 206 ust. 1 pkt 3 Prawa Upadło-

ściowego. 

§2 
[Przedmiot sprzedaży] 

1. Przedmiotem sprzedaży jest zespół następujących składników majątkowych: 

a) prawo wieczystego użytkowania: 

 działki niezabudowanej nr 288 o pow.: 2.159m2 (KW GL1G/00044600/3) 

 działki zabudowanej nr 286/10 o pow.: 64.589m2 (KW GL1G/00032904/7) 

o łącznej powierzchni: 66.748m2 

b) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gliwicach Przy 

ul. Błogosławionego Czesława 13 (KW GL1G/00032904/7), w tym: 

 działki niezabudowanej nr 279 o pow.: 90m2 

 działki niezabudowanej nr 779 o pow.: 68m2 

 działki zabudowanej nr 780 o pow.: 5.645m2 

 działki zabudowanej nr 286/3 o pow.: 6.101m2 

 działki zabudowanej nr 286/4 o pow.: 7.521m2 

 działki niezabudowanej nr 286/5 o pow.: 2.321m2 

 działki zabudowanej nr 286/9 o pow.: 91.435m2 powstałej w wyniku podziału 
działki nr 286/8 o pow. 156.013m2 na 2 działki o nr: 286/9 (91.435m2) i 286/10 

(64.589m2). 

 działki zabudowanej nr 281/3 o pow.: 3.114m2 

o łącznej powierzchni: 116.295m2 

c) ruchomości objęte procedurą sprzedaży: 

 wyposażenie produkcyjne oraz wyposażenie biurowe również zlokalizowane w 

obiektach upadłego na terenie nieruchomości objętych KW nr GL1G/00032904/7 

przy ul. Błogosławionego Czesława 13. Szczegółowe zestawienie składników mająt-

kowych przedstawiono w załączniku nr 1 z dn. 03.09.2019r. do niniejszego Regu-

laminu Sprzedaży. 

 szyny staro użyteczne i rozjazdy po rozbiórce bocznicy zlokalizowane na terenie 

nieruchomości upadłego w Gliwicach, przy ul. Błogosławionego Czesława 13 
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za łączną cenę nie niższą niż cena: 19.500.000,00zł. (słownie: dziewiętnaście 

milionów, pięćset tysięcy złotych, 00/100) powiększoną o wartość obowiązują-

cego podatku od towarów i usług VAT. 

Ww. składniki majątkowe zostały szczegółowo opisane: 

a) w operacie szacunkowym dla ruchomości z dn. 08.12.2015r. dostępnym na 

www.syndyk-zurakowski.pl  

b) w operacie szacunkowym dla nieruchomości z dn. 14.12.2015r. dostępnym na 

www.syndyk-zurakowski.pl  

c) w operacie szacunkowym z dn. 17.08.2017r. pt.: „Opinia o wartości fragmentu nieru-

chomości” dostępnym na www.syndyk-zurakowski.pl  

§3 
[Informacja o sprzedaży] 

1. Syndyk powiadomi o sprzedaży w szczególności poprzez ogłoszenie: 

a) w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim 

b) na krajowych portalach internetowych za pośrednictwem Monitora Urzędowego 

c) na stronie internetowej syndyka wskazanej w ogłoszeniu o sprzedaży lub innych por-

talach internetowych wskazanych przez Radę Wierzycieli 

2. Syndyk powiadomi o sprzedaży także w drodze indywidualnie przesłanych za-

wiadomień skierowanych do podmiotów i osób, które dotychczas złożyły pisem-
ne oferty zakupu przedstawione członkom Rady Wierzycieli 

3. Ogłoszenie o sprzedaży określa: 

a) przedmiot sprzedaży 
b) dane kontaktowe i miejsce udostępnienia szczegółowych informacji o przedmiocie i 

warunkach sprzedaży 

c) czas i miejsce składania ofert 
d) wysokość ceny minimalnej i wadium wraz z informacją o przepadku wadium 
e) termin zawarcia umowy sprzedaży 

f) dopuszczalność odstąpienia od sprzedaży przez syndyka bez podania przyczyn 

§4 

[Miejsce i termin składania ofert. Wymogi formalne oferty] 

1. Oferty pisemne z proponowaną ceną, terminem i sposobem zapłaty składać na-

leży w terminie do 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni od daty ukazania się 

ogłoszenia w prasie (dzienniku o zasięgu ogólnopolskim) o sprzedaży, w za-

mkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości Zakładu Naprawy i 

Budowy Wagonów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, 44 – 100 Gliwi-

ce 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją „Oferta na zakup zespołu 

składników majątkowych– ZNiBW Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej”. 

2. Oferent do oferty, pod rygorem odrzucenia oferty, winien dołączyć: 

a) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu 

sprzedaży określonego w §2 Regulaminu Sprzedaży oraz oświadczenie, iż nie wnosi 

zastrzeżeń, co do stanu technicznego i prawnego zespołu składników majątkowych 

o których mowa w §2 niniejszego Regulaminu Sprzedaży 

b) deklarację wpłaty pełnej kwoty zakupu i zawarcia umowy zakupu zespołu składni-

ków majątkowych, o których mowa w §2 Regulaminu Sprzedaży w terminie do 2 

(dwóch) miesięcy od daty wydania przez Radę Wierzycieli Uchwały w przedmiocie 

http://www.syndyk-zurakowski.pl/
http://www.syndyk-zurakowski.pl/
http://www.syndyk-zurakowski.pl/
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wyrażenia zgody syndykowi masy upadłości na sprzedaż zespołu składników mająt-

kowych, o których mowa w §2 niniejszego Regulaminu Sprzedaży oferentowi wy-

branemu w oparciu o niniejszy Regulamin Sprzedaży 

c) dowód uiszczenia wadium 

3. Oferent będący osobą prawną albo inną jednostką organizacyjną nie posiadają-

cą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, winien dołą-

czyć, pod rygorem odrzucenia oferty, dokumenty potwierdzające umocowanie 

osoby lub osób fizycznych do składania oświadczenia woli w imieniu podmiotu, 

który składa ofertę na zakup zespołu składników majątkowych, o których mo-

wa w §2 niniejszego Regulaminu Sprzedaży. 

4. Oferent powinien, pod rygorem odrzucenia oferty, jednoznacznie określić, w 

złotych polskich, proponowaną przez niego cenę nabycia netto. 

5. Sprzedaż składników majątkowych określonych w §2 może nastąpić za cenę nie 

niższą niż wartość: 19.500.000,00zł. netto (słownie: dziewiętnaście mi-

lionów, pięćset złotych, 00/100), powiększoną o wartość obowiązują-

cego podatku od towarów i usług VAT. Oferta opiewająca na niższą 

wartość podlega odrzuceniu. 

6. Oferta złożona w toku procedury sprzedażowej (zarówno pisemna, jak i w toku 

aukcji) przestaje wiązać w momencie zawarcia umowy zakupu zespołu składni-

ków majątkowych, o których mowa § 2, bądź po upływie 4 miesięcy od dnia 

upływu terminu do składania ofert, o którym mowa w § 4 niniejszego Regula-

minu Sprzedaży 

§5 

[Wadium sprzedażowe] 

1. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata w pieniądzu wa-

dium, pod rygorem odrzucenia oferty, w wysokości: 2.000.000,00zł. (słow-

nie: dwa miliony złotych, 00/100) w terminie do 21 (słownie: dwudziestu 

jeden) dni od daty ukazania się ogłoszenia o sprzedaży w dzienniku o zasięgu 

ogólnopolskim, o którym mowa w §3 pkt 1 a) Regulaminu Sprzedaży na konto 

masy upadłości na rachunek bankowy Zakładu Naprawy i Budowy Wagonów 

Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej: 

Santander Bank Polska S.A. nr: 13 1090 1766 0000 0000 7530 9174 

2. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega 

zwrotowi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zatwierdzenia  przez Radę Wierzy-

cieli wybranej przez syndyka masy upadłości oferty na zakup składników ma-

jątkowych, o których mowa w §2 niniejszego Regulaminu Sprzedaży. 

3. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana przez syn-

dyka masy upadłości i zatwierdzona przez Radę Wierzycieli, podlega zaliczeniu 

na poczet ceny nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy 

sprzedaży z winy oferenta w terminie wskazanym przez Radę Wierzycieli w 

Uchwale o zatwierdzeniu oferty sprzedaży. 
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§6 
[Wybór oferty i zawarcie transakcji sprzedaży] 

1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach, 

przy ul. Zwycięstwa 21 lub innym miejscu uzgodnionym przez syndyka masy 

upadłości z Radą Wierzycieli jeśli względy techniczne uniemożliwią wykonanie 

tych czynności w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ustalenie terminu 

otwarcia ofert nastąpi po uprzednim powiadomieniu członków Rady Wierzycieli o 

wynikach ogłoszenia o sprzedaży zespołu składników majątkowych, o których 

mowa w §2 niniejszego Regulaminu Sprzedaży i wskazaniu przez Radę Wierzy-

cieli reprezentanta lub reprezentantów Rady Wierzycieli, którzy wspólnie z syn-

dykiem masy upadłości wezmą udział w procedurze otwarcia i kwalifikowania 

ofert w kwestii dalszych działań, w tym procedury aukcji w przypadku dwóch lub 

więcej ofert spełniających kryteria określone w §4 niniejszego Regulaminu 

Sprzedaży. Do otwarcia i oceny złożonych ofert – syndyk masy upadłości powoła 

Komisję w składzie, w której poza przedstawicielami Rady Wierzycieli udział 

weźmie radca prawny syndyka masy upadłości. Z przebiegu procedury otwarcia 

ofert zostanie sporządzony protokół autoryzowany przez członków Komisji sta-

nowiący integralną część wniosku składanego przez syndyka masy upadłości do 

Rady Wierzycieli w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty dokonanej przez 

syndyka. 

2. Wyboru oferty dokonuje syndyk, który w przypadku wpływu dwóch lub więcej 

ofert spełniających kryterium minimalnej ceny wskazanej w §4 pkt. 5 niniejsze-

go Regulaminu Sprzedaży – z udziałem Komisji, o której mowa w §6 pkt. 1 ni-

niejszego Regulaminu Sprzedaży - przeprowadzi aukcję zgodnie z przepisami 

Kodeksu Cywilnego z krokiem postąpienia w wysokości: 100tys.zł. (słownie: sto 

tysięcy złotych) i ceną wywołania równą cenie najwyższej oferty. Jedynym kry-

terium wyboru oferty jest cena. Termin i miejsce przeprowadzenia aukcji zosta-

ną ustalone bezpośrednio po otwarciu ofert wspólnie z przedstawicielami Rady 

Wierzycieli biorącymi udział w procedurze otwarcia ofert. O terminie i miejscu 

przeprowadzenia aukcji – syndyk masy upadłości powiadomi oferentów za po-

średnictwem łączności telefonicznej i/lub mailowej. Z przebiegu aukcji zostanie 

sporządzony protokół autoryzowany przez członków Komisji do przeprowadzenia 

aukcji, stanowiący integralną część wniosku składanego przez syndyka masy 

upadłości do Rady Wierzycieli w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty doko-

nanej przez syndyka. W przypadku nie dojścia aukcji do skutku z uwagi na nie-

stawiennictwo oferentów, bądź nie zaproponowanie ceny wyższej, niż cena wy-

wołania wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta pisemna. 

3. Wybór oferty zatwierdza Rada Wierzycieli na podstawie wniosku opra-

cowanego w terminie do 7 dni od rozstrzygnięcia procedury wyboru ofe-

renta przez syndyka masy upadłości i skierowanego do Rady Wierzycie-

li. 

4. Sprzedaż nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej wa-

runki wskazane w przepisach prawa i niniejszych warunkach sprzedażowych. 

5. Umowa sprzedaży, której ważność zależy od dochowania formy aktu notarialne-

go - zostanie zawarta w terminie ustalonym przez Radę Wierzycieli w Uchwale o 

zatwierdzeniu wyboru oferty, nie dłuższym niż 2 (dwa) miesiące od dnia podję-
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cia ww. Uchwały. Ww. termin może ulec wydłużeniu o 2 (dwa) miesiące wyłącz-

nie przez syndyka masy upadłości. 

6. Cena nabycia określona w Uchwale Rady Wierzycieli o zatwierdzeniu wyboru 

oferty powinna zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia poprzedzającego 

dzień zawarcia umowy sprzedaży. 

7. Brak zapłaty 100% ceny sprzedaży w terminie, o którym mowa w §6 

pkt. 5 niniejszego Regulaminu Sprzedaży, powoduje, iż syndyk masy 

upadłości ma prawo odstąpić od procedury sprzedaży zatrzymując jed-

nocześnie wadium wpłacone przez oferenta. 

8. W przypadku zajścia sytuacji, o której mowa w §6 pkt 7 niniejszego Re-

gulaminu Sprzedaży – syndyk masy upadłości niezwłocznie podejmuje 

działania w kierunku sprzedaży zespołu składników majątkowych, o 

których mowa w §2 niniejszego Regulaminu Sprzedaży z oferentem, 

który w toku procedury sprzedażowej złożył kolejną najkorzystniejszą 

ofertą. 

9. Koszty notarialne zbycia przedmiotu sprzedaży oraz koszty wpisów do Ksiąg 

Wieczystych ponosi nabywca przedmiotu sprzedaży. 

10.Wyłącza się uprawnienie oferenta do żądania zapłaty podwójnego wadium, o 

którym mowa w art. 704 §2 Kodeksu Cywilnego. 

11.Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. zespołu składników mająt-

kowych, o których mowa w §2 ma charakter egzekucyjny i nie będzie on wnosił 

w stosunku do syndyka masy upadłości żadnych roszczeń związanych ze stanem 

przedmiotu sprzedaży (art. 313 Prawa Upadłościowego w zw. z art. 879 Kodeksu 

Postępowania Cywilnego). 

§7 
[Warunki dodatkowe] 

1. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od procedury sprzedaży bez podania 

przyczyny. 

2. Syndyk zastrzega sobie pierwszeństwo wyboru Kancelarii Notarialnej dla zawar-

cia aktu notarialnego. 

3. Oferent, którego oferta została wybrana przez syndyka masy upadłości wg zasad 

określonych w §6 niniejszego Regulaminu Sprzedaży, który nie spełnił wymagań 

określonych w niniejszym Regulaminie Sprzedaży w kwestii zapłaty całej ceny w 

terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży - nie może 

uczestniczyć w kolejnej próbie sprzedaży jakiegokolwiek składnika ma-

jątkowego wchodzącego w skład masy upadłości Zakładu Naprawy i Bu-

dowy Wagonów Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Powyższy zakaz 

dotyczy również podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo z 

oferentem, członkami jego organów lub pełnomocnikami. 


