
 
 

Strona 1 z 3 
 

+48 32 308 0000 
www.kubiczekm.com 
info@kubiczekm.com 
 
 

ul. Francuska 34, 40-028 Katowice 
ul. Bagno 2/221, 00-112 Warszawa 

Załącznik nr 3 – wzór potwierdzenia na piśmie warunków sprzedaży. 

 

POTWIERDZENIE WARUNKÓW UMOWY SPRZEDAŻY 

zawartej w drodze przybicia w toku aukcji ustnej w Katowicach,  

w dniu 27 września 2019 r. 

pomiędzy: 

1. Syndykiem masy upadłości Marcinem Kubiczkiem, działającym w imieniu 

własnym, lecz na rachunek masy upadłości Influense Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z upadłości z siedzibą w Opolu, ul. Tarnopolska 95/10, 45-316 

Opole; której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 

0000706726, legitymującej się nadanym numerem NIP:7543165246, o kapitale 

zakładowym 5.000 złotych; 

 

zwanym dalej „Sprzedawcą”; 

a 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

zwaną/zwanym dalej „Kupującym”; 

 zwanych dalej łącznie również „Stronami” lub z osobna „Stroną”; 

 

o następującej treści: 

 

Zważywszy, że w dniu 27 września 2019 r., w toku aukcji ustnej Sprzedawca udzielił 

przybicia Kupującemu, wskutek czego została zawarta umowa sprzedaży, Strony 

niniejszym potwierdzają na piśmie jej warunki. 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest ……………………………………… rok produkcji ……………. numer 

VIN: ……………………………………………………………………………………………… 

2. Kupujący nabył przedmiot umowy za cenę ………………………………………………………….. 

 

 

§ 2 

1. Sprzedawca niniejszym oświadcza, że cała cena sprzedaży została przez 

Kupującego zapłacona w następujący sposób: na poczet ceny Sprzedawca zaliczył 
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wpłacone przez Kupującego wadium w wysokości 3.500 złotych, pozostała część 

ceny w wysokości …………………………… złotych została zapłacona przelewem  

na rachunek bankowy masy upadłości w dniu …………………. 

2. Kupujący niniejszym kwituje odbiór przedmiotu umowy wraz z następującymi 

dokumentami: 

a. dowodem rejestracyjnym nr …………………………………………………………; 

b. polisą ubezpieczeniową OC nr ………………………………………………………; 

oraz …… komplet/kompletami kluczy. 

Sprzedawca oświadcza, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca  

nie jest w posiadaniu karty pojazdu i nie zostanie ona przekazana Kupującemu. 

 

§ 3 

1. Sprzedaż przedmiotu umowy ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupujący nabył 

przedmiot w stanie wolnym od obciążeń w zakresie określonym w art. 313 ustawy 

z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz.U.  

z 2019 r. poz. 498). 

2. Rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy jest wyłączona. 

3. Ze względu na specyfikę sprzedaży w toku postępowania upadłościowego, 

Sprzedawca nie posiada pełnej wiedzy o stanie technicznym pojazdu. Kupujący 

oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i nie składa w tym 

przedmiocie żadnych zastrzeżeń.  

4. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności pokrywa Kupujący.  
 

 

§ 4 

1. Kupujący zobowiązuje się złożyć ubezpieczycielowi przedmiotu umowy 

oświadczenie w przedmiocie rozwiązania umowy ubezpieczenia OC  

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, ze 

skutkiem na dzień złożenia oświadczenia. Kupujący poinformuje Sprzedawcę  

o spełnieniu tego obowiązku przez przekazanie kopii złożonego oświadczenia.  

2. W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązku wskazanego powyżej  

w ust. 1 niniejszego paragrafu Kupujący zobowiązuje się zapłacić na rzecz 

Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej części składki OC 

zapłaconej przez Sprzedawcę, która podlegałaby zwrotowi za okres od dnia 

zawarcia umowy sprzedaży do dnia zakończenia okresu ubezpieczenia OC. 

Sprzedawca może dochodzić od Kupującego naprawienia szkody przewyższającej 
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wartość ustalonej kary umownej, na zasadach ogólnych.  

Za opóźnienie w wykonaniu obowiązku strony przyjmują niezłożenie oświadczenia 

przez Kupującego lub nieziszczenie się skutku w postaci rozwiązania umowy OC  

w terminie wskazanym powyżej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że ich zamiarem nie jest przeniesienie praw  

i obowiązków z umowy ubezpieczenia AC przedmiotu umowy. Umowa ubezpieczenia 

AC wygasła w dniu zawarcia umowy sprzedaży. 

4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

5. Niniejszy dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących kopiach,  

po jednej dla każdej ze Stron. 

 

 

Sprzedawca/Za sprzedawcę:     Kupujący/Za Kupującego: 

 

 


