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Zabrze, dn. 19.11.2019r. 
 

REGULAMIN SPRZEDAŻY 
nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości 

położonej w Zabrzu, przy ul. Kopalnianej 32 
 

§1 
[Podstawa prawna dla przeprowadzenia procedury sprzedaży] 

Syndyk masy upadłości w oparciu o Uchwały Rady Wierzycieli nr: 28 z dn. 04 

października 2018r., nr 37 z dn. 15 lutego 2019r., nr 40 z dn. 05 kwietnia 

2019r., nr 42 z dn. 28 maja 2019r., 44 z dn. 11 lipca 2019r. oraz nr 45 z dn. 27 

września 2019r. przeprowadza procedurę sprzedaży nieruchomości zabudowa-

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

wego. 

§2 
[Przedmiot sprzedaży] 

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości położonej w Zabrzu, 

przy ul. Kopalnianej 32, w tym: 

 zabudowanej działki nr 5115/409 o pow.: 8.719m2 (KW nr GL1Z/00026834/6 pro-

wadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zabrzu) 

 zabudowanych działek nr: 5518/409 oraz 5519/409 o łącznej pow.: 2.920m2 (KW 
nr GL1Z/00042221/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczys-

tych w Zabrzu) 

 zabudowanej działki nr 5750/409 o pow.: 635m2 (KW nr GL1Z/00046232/2 pro-
wadzona przez Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Zabrzu) 

o łącznej powierzchni: 12.274m2 szczegółowo opisane w operacie szacun-

kowym rzeczoznawcy majątkowego z dn. 19 września 2019r. za łączną za 

cenę nie niższą niż: 2.393.400,00zł. netto (słownie: dwa miliony, trzysta 

dziewięćdziesiąt trzy tysiące, czterysta złotych, 00/100) plus należny po-

datek od towarów i usług VAT, co stanowi: 60% wartości oszacowania 

określonej w ww. operacie szacunkowym na kwotę: 3.989.000,00zł. netto. 

Na działce nr 5115/409 zlokalizowane są następujące obiekty budowlane: 

 budynek biurowy 

 budynek biurowo 

 budynek magazynowy 

 budynek magazynowy 

 budynek magazynowy 

 hala magazynowa 

Na działkach nr: 5518/409 oraz 5519/409 zlokalizowane są następujące obiekty 

budowlane: 
 budynek magazynowy (była stolarnia) 

 warsztat samochodowy 

Na działce nr 5750/409 zlokalizowana jest hala magazynowa. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać na stronie inter-

netowej syndyka masy upadłości lub pod nr. telefonów i adresami email wskaza-

nymi w ogłoszeniu o sprzedaży. 
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§3 
[Informacja o sprzedaży] 

1. Syndyk powiadomi o sprzedaży w szczególności poprzez obwieszczenie: 

 w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim 

 na krajowych portalach internetowych za pośrednictwem Monitora Urzędowego 

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

talach internetowych wskazanych przez Radę Wierzycieli 

1. Syndyk może powiadomić o sprzedaży także w drodze indywidualnie przesłanych 
zawiadomień. 

2. Ogłoszenie o sprzedaży określa: 

 przedmiot sprzedaży 
 dane kontaktowe i miejsce udostępnienia szczegółowych informacji o przedmio-

cie i warunkach sprzedaży 
 czas i miejsce składania ofert 
 wysokość ceny minimalnej i wadium wraz z informacją o przepadku wadium 

 termin zawarcia umowy sprzedaży 
 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: dwudziestu jeden) dni od daty ukazania się 

ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. do dnia 10 grudnia 2019r. włącznie w za-

mkniętych kopertach na adres: Syndyk Masy Upadłości AGD Market Sp. z 

o.o. w upadłości, 44 – 100 Gliwice 1, skrytka pocztowa 113 z adnotacją 

„Oferta na zakup nieruchomości AGD Market Sp. z o.o. w upadłości po-

łożonej w Zabrzu przy ul. Kopalnianej 32”. 

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

a) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym przedmio-

tu sprzedaży określonego w §2 Regulaminu Sprzedaży oraz oświadczenie, iż 

nie wnosi zastrzeżeń, co do stanu technicznego i prawnego nieruchomości 

b) deklarację wpłaty pełnej kwoty zakupu i zawarcia umowy zakupu nierucho-

mości, o której mowa w §2 Regulaminu Sprzedaży w terminie do 4 (czte-

rech) miesięcy od daty wydania przez Radę Wierzycieli uchwały w przed-

miocie wyrażenia zgody syndykowi masy upadłości na sprzedaż nierucho-

mości oferentowi wybranemu 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 przedmiotowej nieruchomości. 

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: 2.393.400,00zł. netto (słownie: dwa miliony, trzysta 
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dziewięćdziesiąt trzy tysiące, czterysta złotych, 00/100) plus należny 

podatek od towarów i usług VAT, co stanowi: 60% ceny oszacowania, 

powiększoną o wartość obowiązującego podatku od towarów i usług. 

Oferta opiewająca na niższą wartość podlega odrzuceniu. 

6. Oferta złożona w toku sprzedaży przestaje wiązać gdy została wybrana inna 

oferta. 

§5 
[Wadium] 

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

dium, pod rygorem odrzucenia oferty, w wysokości: 100.000,00zł. (słownie: 

sto tysięcy złotych, 00/100) w terminie do 21 (słownie: dwudziestu jeden) 

dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie o sprzedaży, tj. do dnia 10 grud-

nia 2019r. włącznie, o którym mowa w §4 Regulaminu Sprzedaży na konto 

masy upadłości na rachunek bankowy AGD Market Sp. z o.o. w upadłości: 

Santander Bank Polska S.A. nr: 98 1090 2590 0000 0001 3497 1793 

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 przedmiotowej 

nieruchomości. 

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. 

§6 

[Wybór oferty i zawarcie transakcji sprzedaży] 

1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie upadłego w Zabrzu przy ul. Py-

skowickiej 17 lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Wie-

rzycieli jeśli względy techniczne uniemożliwią wykonanie tych czynności w nieru-

chomości upadłego. Ustalenie terminu otwarcia ofert nastąpi po uprzednim po-

wiadomieniu Przewodniczącego Rady Wierzycieli o wynikach ogłoszenia o sprze-

daży nieruchomości i wskazaniu przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli repre-

zentanta lub reprezentantów Rady Wierzycieli, którzy wspólnie z syndykiem ma-

sy upadłości wezmą udział w procedurze otwarcia i kwalifikowania ofert w kwe-

stii 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, której poza przedstawicielami Rady Wierzycieli udział wezmą: radca 

prawny oraz przedstawiciel służb finansowych syndyka masy upadłości. Z prze-

biegu procedury otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół autoryzowany 

przez członków Komisji stanowiący integralną część wniosku składanego przez 

syndyka masy upadłości do Przewodniczącego 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. 6 niniejsze-
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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: 20tys.zł. (słownie: dwa-

dzieścia tysięcy złotych) i ceną wywołania równą cenie najwyższej oferty. Jedy-

nym kryterium wyboru oferty jest cena. Termin i miejsce przeprowadzenia au-

kcji zostaną ustalone bezpośrednio po otwarciu ofert wspólnie z przedstawicie-

lami Rady Wierzycieli biorącymi udział w procedurze otwarcia ofert. O terminie i 

miejscu przeprowadzenia aukcji – syndyk masy upadłości powiadomi oferentów 

za pośrednictwem łączności telefonicznej i/lub mailowej. Z przebiegu aukcji zo-

stanie sporządzony protokół autoryzowany przez członków Komisji do przepro-

wadzenia aukcji, stanowiący integralną część wniosku składanego przez syndyka 

masy upadłości do Przewodniczącego Rady Wierzycieli w przedmiocie zatwier-

dzenia wyboru oferty dokonanej przez syndyka. W przypadku nie dojścia aukcji 

do skutku z uwagi na niestawiennictwo oferentów, bądź nie zaproponowanie ce-

ny wyższej, niż cena wywołania wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta pi-

semna. 

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 Przewodniczą-

cego Rady Wierzycieli. 

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 4 (cztery) miesiące od dnia pod-

jęcia ww. Uchwały. Ww. termin może ulec wydłużeniu o 1 (jeden) miesiąc wy-

łącznie przez syndyka masy upadłości w przypadku gdy konieczne jest uzyskanie 

przez syndyka masy upadłości dodatkowych: informacji, danych, dokumentów 

koniecznych do zawarcia transakcji sprzedaży. Wydłużenie o 1 (jeden) miesiąc, 

o którym mowa powyżej nie przysługuje oferentowi. 

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

oferty powinna zostać zapłacona w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy 

sprzedaży. 

7. Brak zapłaty 100% ceny sprzedaży w terminie, o którym mowa w §6 pkt. 5 ni-

niejszego Regulaminu Sprzedaży, powoduje, iż syndyk masy upadłości ma pra-

wo odstąpić od procedury sprzedaży zatrzymując jednocześnie wadium wpłaco-

ne przez oferenta. 

8. Koszty notarialne zbycia przedmiotu sprzedaży ponosi nabywca przedmiotu 

sprzedaży. 

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

którym mowa w art. 701 §2 Kodeksu Cywilnego. 

10.Oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedaż ww. nieruchomości ma charakter 

egzekucyjny i nie będzie on wnosił w stosunku do syndyka masy upadłości żad-

nych roszczeń związanych ze stanem nieruchomości (art. 313 Prawa Upadło-

ściowego w zw. z art. 879 Kodeksu Postępowania Cywilnego). 
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§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 nieruchomości. 


