
Regulamin sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa   
wchodzącej w skład masy upadłości 

 PW Pro Service sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej 
 
 

§ 1 Oświadczenia Syndyka Masy Upadłości 

1. Sprzedaż organizuje i przeprowadza Syndyk Masy Upadłości  PW Pro Service sp. z o.o. w upadłości 
likwidacyjnej, działając pod nadzorem Sędziego Sądu Rejonowego w Opolu Wydział 
V Gospodarczy, sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt 
V GUp  65/17 . 

2. Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki  zorganizowanej  
część przedsiębiorstwa znajdującego się w Namysłowie przy  ul. Drzewieckiego 1 na mocy 
postanowienia Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział  V Gospodarczy Sekcja 
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych  z dnia  17 kwietnia 2019 r.,  sygn. akt 
V GUp 65/17. 

3. Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. -  Prawo upadłościowe i naprawcze (tek s jednolity z 2012 r. poz. 1112, 1529 z późn. zm.): 
a) sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej,  
b) nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe Upadłego, także 

powstałe po ogłoszeniu upadłości, 
c) sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych 

ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych 
sędziemu-komisarzowi.  

d) rękojmia za wady przedmiotu sprzedaży jest wyłączona. 
4. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, aukcji lub zakończenia negocjacji bez 

podania przyczyn oraz  jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia prawo do  swobodnego wyboru 
oferty.  

5. Sprzedaż odbywa się w oparciu o zgodę Sędziego – komisarza opisaną w § 1 ust. 2, a także 
obwieszczenia o sprzedaży oraz niniejszy regulamin.  

 
 

§ 2 Przedmiot sprzedaży. 
 

Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca: 

a. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Namysłowie, przy 
ul. Drzewieckiego 1, na działkach 12/4, 12/5 i 12/9 o pow. 1, 5218 ha, zabudowanej budynkami   
stanowiącymi odrębną własność  oraz nieruchomości, urządzenia  i  wyposażenie  zaliczone do 
infrastruktury integralnej z nieruchomościami, objęte księgą wieczystą KW nr OP1U/00067973/8 
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kluczborku V Wydział Ksiąg Wieczystych; 

b. nieruchomość gruntową niezabudowaną  w granicach  działki 12/30 o pow. 0, 1129   ha, objętą           
księgą wieczystą KW nr OP1U/00068547/0  prowadzoną  przez  Sąd Rejonowy w Kluczborku 
V Wydział Ksiąg Wieczystych; 
 

Przedmiot sprzedaży wskazany w pkt. a i b podlegają łącznej sprzedaży. 
Cena minimalna wywoławcza łączna za obie nieruchomości to 5 000 000,00 zł. 

 

Do zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie wchodzą składniki majątkowe wymienione 
w postanowieniu Sędziego Komisarza w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział  V Gospodarczy Sekcja 
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych  z dnia  17 kwietnia 2019 r.,  sygn. akt V GUp 65/17. 



§ 3 Oferta nabycia przedmiotu sprzedaży 

1. Oferta nabycia przedmiotu sprzedaży powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, spełniać 
warunki podane w obwieszczeniach i niniejszym regulaminie i zawierać:   
a)  dokładne oznaczenie składającego ofertę zawierające: imię i nazwisko (w przypadku osoby 

prawnej lub jednostki organizacyjnej firmę/nazwę oferenta), miejsce zamieszkania 
(w przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej adres siedziby), nr dowodu 
osobistego, PESEL. NIP, REGON, KRS, adres korespondencyjny, osoby upoważnione do 
reprezentacji, telefon, e-mail oraz kserokopię dowodu osobistego w przypadku oferenta 
będącego osobą fizyczną 

b) oferowaną cenę zakupu, nie niższą jednak niż Cena Minimalna Wywoławcza; 
c) aktualny odpis z KRS lub wydruk potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej (w przypadku gdy oferentem jest przedsiębiorca); 
d) dokumenty umocowujące do działania w imieniu oferenta; 
e) w razie ustanowienia pełnomocnika - pełnomocnictwo w formie wymaganej do dokonania 

czynności, dla której pełnomocnik został ustanowiony; 
f) pisemne zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze sprzedażą 

oraz uiszczenia ceny przed zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży. 
g) numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, 
h) potwierdzenie uiszczenia wadium, 

2. Do oferty należy dołączyć: 
a) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami postępowania określonymi w niniejszym 

Regulaminie, a także, że spełnia jego warunki i przyjmuje warunki postępowania określone 
w niniejszym Regulaminie bez żadnych zastrzeżeń; 

b) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z Przedmiotem Sprzedaży, w tym z księgami 
wieczystymi nieruchomości wchodzącymi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, 
a także, że znany jest mu stan faktyczny i prawny przedsiębiorstwa i nieruchomości oraz, 
że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń 
z tytułu nabycia Przedmiotu Sprzedaży w stosunku do Syndyka Masy Upadłości i Upadłego; 

c) oświadczenie, że oferent nie należy do kręgu osób wymienionych w pkt 3 ppkt a niniejszego 
paragrafu.   

d) Oświadczenie, o zobowiązaniu się - w przypadku wybrania jego oferty lub udzielenia 
przybicia  - do zawarcia w terminie określonym przez syndyka umowy sprzedaży oraz zapłaty 
ceny, 

3. Przy dokonywaniu wyboru oferty nie będą brane pod uwagę oferty: 
a) złożone przez Syndyka Masy Upadłości, Sędziego-Komisarza, reprezentantów (w tym 

pełnomocników) Upadłego oraz ich małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa oraz 
powinowatych w tej samej linii lub stopniu; 

b) nie spełniające któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, 
obwieszczeniach o sprzedaży, niekompletne w tym nie zawierające oświadczeń, o których 
mowa w pkt 2 powyżej, 

c) warunkowe, nieczytelne lub z innymi zastrzeżeniami. 
 

§ 4. Oferty wspólne  

1. Dopuszcza się wspólne złożenie oferty przez kilka podmiotów, pod warunkiem, że wykażą one 
z zachowaniem formy aktu notarialnego osobę reprezentującą je w niniejszym postępowaniu 
przetargowym i upoważnioną do zawarcia w ich imieniu umów z syndykiem. Pełnomocnikiem 
może być jeden z podmiotów składających ofertę lub też osoba trzecia. 



2. Nabycie Przedmiotu Sprzedaży nastąpi na rzecz wszystkich podmiotów składających wspólną 
ofertę.  

3. Postanowienia niniejszego regulaminu  dotyczące oferenta stosuje się odpowiednio do 
wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 

4. Podmioty składające ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec syndyka we 
wszystkich sprawach wynikających z uczestnictwa w niniejszym postępowaniu przetargowym. 
 

§ 5. Wadium 
 

1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% 
ceny wywoławczej, za oferowaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa. 

2. Wadium wnosi się w gotówce na rachunek bankowy masy upadłości:  PW Pro Service sp. z o.o. 
62 1090 2590 0000 0001 3471 4615. 

3. Wadium zabezpiecza zawarcie umowy sprzedaży oraz zapłatę całej ceny. 
4. W chwili otrzymania przez Syndyka ceny sprzedaży pomniejszonej o kwotę wpłaconego 

wadium, wadium oferenta wybranego zalicza się na poczet ceny zakupu. 
5. Oferentom nie wybranym, którzy nie biorą udziału w negocjacjach  lub którym nie udzielono 

przybicia, Syndyk zwraca wadium w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia przetargu, 
zakończenia aukcji lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty. 

6. Wadium jest złożone, jeżeli przed upływem terminu do składania ofert, środki pieniężne 
znajdować się będą na wskazanym wyżej rachunku bankowym masy upadłości  

 
 

§ 6. Wybór najkorzystniejszej oferty. 
 

1. Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 15:00 
bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Ks. Norberta  Bończyka 6/2, 51-138 
we Wrocławiu lub pocztą, przesyłając ją listem poleconym na podany powyżej adres siedziby 
Syndyka Masy Upadłości. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, o zachowaniu 
terminu decyduje data wpływu oferty. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna zostać 
umieszczona w zamkniętej kopercie o formacie mniejszym niż A4, która to koperta powinna 
zostać umieszczona w drugiej zamkniętej kopercie  formatu A4. Każda  z kopert powinna zostać 
zaadresowana  do wyżej wymienionej siedziby oraz zawierać wyraźny dopisek: 
„NIE OTWIERAĆ – SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI  - BAZA PALIW W NAMYSŁOWIE”. 

2. Każda koperta powinna również zawierać dokładne oznaczenie oferenta w sposób przewidziany 
w § 3 pkt 1 p pkt a.  

Przetarg 
 

§ 7. 
1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 
2. Przetarg dochodzi do skutku, jeżeli została złożona przynajmniej jedna ważna oferta. 
3. Wyboru oferty dokonuje Syndyk. 

 
§ 8. 

1.  Otwarcie ofert nastąpi przez komisję powołaną przez Syndyka masy upadłości w dniu 31 maja  
2019 r. o godz. 11.00 w Biurze Syndyka przy ul. Bończyka 6/2 we Wrocławiu. 
 

2. Część jawną przetargu Syndyk przeprowadza w obecności oferentów (jeżeli się stawią), przy 
udziale powołanej przez siebie Komisji Przetargowej, w skład której Syndyk wchodzi jako 
przewodniczący.  

3. Nieobecność oferenta nie wstrzymuje przetargu i nie unieważnia jego oferty. 
4.  W części jawnej Komisja:  

a) stwierdza prawidłowość obwieszczenia o przetargu,  
b) ustala liczbę złożonych ofert oraz kolejność ich zgłoszenia według daty wpływu 



c) sporządza listę obecności przedstawicieli oferentów. 
5. Po zakończeniu części jawnej, Syndyk przystępuje do części niejawnej. 

 
§ 9. 

1. W niejawnej części przetargu Syndyk:  
a) dokonuje formalnej analizy ofert,  
b) ustala, które z ofert uznaje za ważne, a które odrzuca i dlaczego,  
c) dokonuje szczegółowej analizy ofert według warunków określonych w obwieszczeniu 
o przetargu, jak również w postanowieniach niniejszego Regulaminu,  
d)wybiera ofertę najkorzystniejszą albo ustala, że żadna z ofert nie została przyjęta. 

2. Odrzuceniu podlegają oferty: 
● które nie będą brane pod uwagę stosownie do § 3 ust. 3 regulaminu, 
● z ceną niższą od minimalnej, 
● oferenta podlegającego wykluczeniu, 
● z innych przyczyn nieważne. 

 
 

§ 10 Wybór oferty. 
 

1. Podstawowe kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena równa cenie 
wywoławczej lub wyższa od niej.  

2. W razie gdyby wpłynęły oferty równorzędne, Syndyk może: 
- dokonać swobodnego wyboru oferty  albo  
- zarządzić w dniu otwarcia ofert dodatkowo aukcję (licytację) albo  
- rozpocząć negocjacje w wyniku, których zawrze umowę z tym oferentem, który zaoferuje 
najlepsze warunki przyszłej umowy sprzedaży.   

3. Dokonując swobodnego wyboru oferty lub wyboru oferenta w drodze negocjacji, Syndyk weźmie 
pod uwagę dodatkowe kryterium sposobu uiszczenia ceny (preferowane - środki własne). 

4. Za oferty równorzędne uważa się ofertę zawierającą cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny 
z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 5% tej ceny. 

5. W przypadku skutecznego złożenia dwóch lub więcej ofert pisemnych, w których różnica 
pomiędzy najwyższą zaoferowaną ceną a kolejną zaoferowaną ceną nie przekroczy 5% łącznej 
ceny wywoławczej (tj. kwoty 250 000,00  zł), syndyk przeprowadzi aukcję (licytację ustną) lub 
negocjacje. 

 
 

§11  Negocjacje.  
 

1. Ceną wyjściową w negocjacjach jest najwyższa zaoferowana cena.  
2. Przystąpienie do negocjacji następuje, o ile co najmniej dwóch oferentów, którzy mieliby brać  

udział w negocjacjach jest  należycie reprezentowana na otwarciu ofert i wyraża zgodę na 
negocjacje. Wraz ze zgodą, oferenci składają  oświadczenie o przedłużeniu związania ofertami 
o kolejne 14 dni. Zgodę na negocjacje i oświadczenie o przedłużeniu ofert składa się na 
posiedzeniu, na którym nastąpiło otwarcie ofert.  

3. Oferentów, którzy mieliby brać udział w negocjacjach, a nie stawili się na otwarciu ofert, Syndyk 
powiadamia pisemnie o możliwości wzięcia udziału w negocjacjach wyznaczając im trzydniowy 
termin na wyrażenie zgody na przystąpienie do negocjacji i złożenie oświadczenia o związaniu 
ofertą zgodnie z w/w pkt. 2  

4. W razie przystąpienia do negocjacji, Syndyk zamyka przetarg bez wyboru oferty.  
5. Czas trwania negocjacji jest nie dłuższy niż 14 dni. Za zgodą oferentów termin ten oraz termin 

związania ofertą, może zostać wydłużony. Z propozycją przedłużenia terminu trwania negocjacji  
może wystąpić wyłącznie Syndyk.  

 
 
 



§ 12 Aukcja. 
 

1. Uczestnikami aukcji są oferenci, którzy złożyli oferty równorzędne i stawili się w dacie otwarcia 
ofert osobiście lub przez pełnomocników. Za oferty równorzędne uważa się ofertę zawierającą 
cenę najwyższą oraz oferty zawierające ceny z nią tożsame bądź niższe od niej o nie więcej niż 
5% tej ceny. 

2. Aukcję prowadzi się dla  oferowanego Przedmiotu Sprzedaży.  
3. Aukcja  ma formę ustną i rozpoczyna się od wywołania najwyższej ceny zaproponowanej przez 

oferentów w ofertach pisemnych (ceny łącznej). 
4. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 000 zł. 
5. Zaoferowana cena przestaje wiązać oferenta, gdy inny oferent zaoferuje wyższą cenę. 
6. Po ustaniu postąpień Syndyk, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka licytację 

i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.  
 

Zamknięcie przetargu i aukcji  
 

§ 13. 
1. Z przebiegu przetargu i aukcji Komisja Przetargowa sporządza i podpisuje w dwóch egzemplarzach 
protokół, dokumentujący podstawowe czynności związane ze sprzedażą, w tym:  

a) opis przedmiotu przetargu i aukcji,  
b) imię i nazwisko lub nazwę oferentów biorących udział w przetargu i aukcji,  
c) proponowane ceny,  
d) informację o spełnieniu przez oferenta warunków przetargu,  
f) uzasadnienie odrzucenia oferty,  
g) wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru – w razie rozstrzygnięcia 
przetargu, 
h) wskazanie oferenta, któremu udzielono przybicia – w razie aukcji, 
i)  zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty. 

2. Protokół składany jest niezwłocznie do akt postępowania upadłościowego, zaś jego odpisy 
poświadczone przez Syndyka za zgodność z oryginałem, przesyłane są uczestnikom postępowania.  
 
 

§ 14. 
1. Ogłoszenie wyniku przetargu nastąpi niezwłocznie po jego zakończeniu. Oferenci, którzy nie 

stawili się na ogłoszenie ofert, o wyniku przetargu lub aukcji oraz zamknięciu przetargu bez 
dokonania wyboru ofert, zostaną powiadomieni.  

2. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o wyborze 
oferty oraz o terminie i warunkach zawarcia umowy sprzedaży. 
 

§ 15. Warunki sprzedaży  

1.  Z oferentem wybranym w drodze przetargu lub negocjacji oraz oferentem, któremu udzielono 
przybicia, Syndyk zawiera w formie aktu notarialnego Umowę Sprzedaży. 

2. Na wniosek oferenta, syndyk może zawrzeć przedwstępna umowę sprzedaży, z tym, że termin na 
zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży nie może być dłuższy aniżeli 4 tygodnie. 

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży (przedwstępnej umowy sprzedaży)  nastąpi w terminie 
wyznaczonym przez syndyka.  O wyżej wymienionym  terminie Syndyk Masy Upadłości  
zawiadamia na piśmie uczestnika postępowania, którego oferta została wybrana, i z którym 
zawarto Przedwstępną Umową Sprzedaży. 
 

§16. Cena zakupu  

1. Uiszczenie ceny nabycia Przedmiotu Sprzedaży przez uczestnika postępowania, w drodze 
przelewu na rachunek bankowy Upadłego PW Pro Service sp. z o.o. 62 1090 2590 0000 0001 
3471 4615, przy czym wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku co najmniej na 2 dni 



przed uzgodnionym przez Strony terminem zawarcia Umowy Sprzedaży (przyrzeczonej umowy 
sprzedaży).  

2. Cena nabycia Przedmiotu Sprzedaży nie może zostać uiszczona przez potrącenie. 
3. Nieuiszczenie przez uczestnika postępowania,  którego oferta została wybrana lub któremu 

udzielono przybicia, jak również z którym zawarto przedwstępną umowę sprzedaży w  terminie 
określonym  w pkt 1 powyżej całej ceny nabycia Przedmiotu Sprzedaży lub uiszczenie jej jedynie 
w części, albo też nie stawienie się przez niego  bez usprawiedliwienia w terminie wskazanym 
w zawiadomieniu, o którym mowa w § 15 pkt 3 będzie traktowane jako uchylenie się przez tego 
uczestnika postępowania od zawarcia Umowy Sprzedaży (przyrzeczonej umowy sprzedaży).  

4. W przypadkach opisanych w pkt 3 powyżej uczestnik postępowania traci prawa wynikające 
z przyjęcia jego oferty, w szczególności nie będzie mu przysługiwało  roszczenie  o przeniesienie 
prawa własności Przedmiotu Sprzedaży. Ponadto, Syndyk zachowuje wpłacone wadium, które 
przechodzi na rzecz masy upadłości. 
 

§17. Postanowienia końcowe 

1. Koszty sporządzenia Przedwstępnej Umowy Sprzedaży oraz Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży, 
w tym podatki, opłaty notarialne, koszty opłat sądowych  ponosi nabywca Przedmiotu Sprzedaży 
oraz syndyk zastrzega sobie prawo wyboru kancelarii notarialnej do podpisania aktu notarialnego. 

2. Syndyk Masy Upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez 
podania przyczyn.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 1964 r. 
Nr 16,poz. 93), w szczególności przepisy art. 66-71 Kodeksu cywilnego.  

 

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 


