
REGULAMIN PRZETARGU  

NA DZIERŻAWĘ PRZEDSIĘBIORSTWA POLMOS JÓZEFÓW SP. Z O.O.  

W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W JÓZEFOWIE  

§1 

Przedmiot przetargu 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa przedsiębiorstwa Polmos Józefów sp. z o.o. w 

upadłości z siedzibą w Józefowie (dalej jako „przedsiębiorstwa Polmos Józefów”) w 

rozumieniu art. 551 k.c., w skład której wchodzą: 

a) własność budynków oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętych 

Księgami Wieczystymi WA1P/00038032/5, WA1P/00058471/0, WA1P/00091006/3, 

WA1P/00103142/6, WA1P/00105276/8, WA1P/00041538/6, WA1P/00038804/8;  

 

b) własność budynku o pow. użytkowej 662 m2 położonego przy ul. Fabrycznej 2G, SHR 

Płochocin, na działce nr 19/67, o pow. 3682 m2, dla nieruchomości prowadzona jest 

Księga Wieczysta KW nr WA1P/00105276/8, 

 

c) niewyodrębniony lokal nr 9 o pow. użytkowej 69,58 m2 położony w budynku przy ul. 

Fabrycznej 9, SHR Płochocin, dla nieruchomości - budynku położonego na działkach 

nr 3/6 i 3/10 prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr WA1P/00041432/3;  

d) wszystkie instalacje oraz infrastruktura, a także ruchomości niezbędne do prowadzenia 

działalności produkcyjnej i handlowej, zlokalizowane na nieruchomościach składających 

się na przedsiębiorstwa Polmos Józefów. 

2. Przedmiotem dzierżawy może zostać objęta także zorganizowana część przedsiębiorstwa 

Polmos Józefów. 

3. W skład przedsiębiorstwa Polmos Józefów nie wchodzą żadne inne prawa/rzeczy niż tylko 

te wymienione w ust. 1 powyżej, w tym w szczególności w skład przedsiębiorstwa Polmos 

Józefów będącego przedmiotem przetargu (aukcji) nie wchodzą: 

a) środki pieniężne zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych 

masy upadłości  istniejące na dzień złożenia oferty oraz wszelkie środki pieniężne, 

które wpłyną do masy upadłości po tym dniu; 



b) wszelkie wierzytelności i roszczenia przysługujące upadłemu (masie upadłości), 

a istniejące na dzień złożenia oferty oraz wszelkie wierzytelności i roszczenia, które 

powstaną po tym dniu,  

c) księgi rachunkowe, dokumentacja rachunkowa i korespondencja, 

d) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz 

prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków 

prawnych. 

§ 2 

Podstawy prawne przetargu/aukcji 

1. Przetarg / aukcja na dzierżawę przedsiębiorstwa Polmos Józefów przeprowadzony zostanie 

w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 

28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe.  

2. Warunki przetargu dostępne są w biurze Tymczasowego Syndyka Masy Upadłości Polmos 

Józefów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja 

S.A., ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa 

3. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym 

odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 

§ 3 

Wyłączenia 

W przetargu nie mogą uczestniczyć następujące podmioty: 

a) Sędzia komisarz oraz syndyk i tymczasowy syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, 

rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej 

osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim 

zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa 

lub przysposobienia; 

b) Upadły,  

c) spółki powiązane z Upadłym lub syndykiem (tymczasowym syndykiem), spółki zależne od 

Upadłego lub syndyka (tymczasowego syndyka), albo spółki dominujące w stosunku do 

Upadłego lub syndyka (tymczasowego syndyka), 



d) podmioty posiadające zadłużenie wobec masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w 

upadłości z jakiegokolwiek tytułu, zarówno bezsporne jak i sporne, niezależnie od ich 

podstawy faktycznej lub prawnej, jak również podmioty powiązane z takimi dłużnikami jako 

spółki powiązane.  

§4 

Ogłoszenie, oferty 

1. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę przedsiębiorstwa Polmos Józefów zostanie podane do 

wiadomości publicznej poprzez: 

a)  skierowanie pisemnych zaproszeń do składania ofert do podmiotów z sektora 

działalności Upadłego, 

b)  zamieszenia ogłoszenia w prasie o zasięgu ogólnopolskim; 

c)  zamieszczenie ogłoszenia na portalach internetowych z ogłoszeniami; 

d) Zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej tymczasowego syndyka. 

2. Oferty należy składać do dnia 30 czerwca 2022 r. na adres: Zimmerman Filipiak 

Restrukturyzacja S.A. – Tymczasowy Syndyk Masy Upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w 

upadłości z siedzibą w Józefowie, ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa.  

3. Decydująca jest data wpływu oferty do biura Tymczasowego Syndyka. Oferta, która 

wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. 

4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, 

którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być 

zaadresowana na adres wskazany w ust. 2 powyżej wraz z podaniem sygnatury akt XVIII 

GUp 518/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA NA 

DZIERŻAWĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w postępowaniu upadłościowym Polmos Józefów 

sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Józefowie” i zawierać dokładne oznaczenie składającego 

ofertę, w tym wskazanie adresu e-mail oferenta.   

5. Oferta oraz załączone do niej oświadczenia muszą być sporządzone w języku polskim. W 

przypadku załączenia do oferty dokumentów w języku innym niż polski należy załączyć 

tłumaczenia przysięgłe takich dokumentów. 

6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: 

a) dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, 

adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON 



oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a także nr tel. do kontaktu i adresu 

e-mail, a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL; 

b) dokładne oznaczenie przedmiotu oferty; 

c) aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów 

(w zależności od formy prawnej oferenta); 

d) w przypadku spółek handlowych - uchwałę odpowiednich organów, że osoba (lub 

osoby) podpisująca ofertę i uczestnicząca w przetargu (aukcji) jest uprawniona do 

zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Polmos Józefów w formie pisemnej z 

podpisami notarialnie poświadczonymi;  

e) oferowany czynsz dzierżawy winien być wyrażony kwotowo i słownie w wartości 

netto, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie;  

f) zobowiązanie oferenta do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych 

z zawarciem umowy dzierżawy w formie pisemnej z podpisami notarialnie 

poświadczonymi; 

g) oświadczenie o zaakceptowaniu i przyjęciu bez zastrzeżeń warunków przetargu oraz 

spełnieniu jego warunków; 

h) oświadczenie, że oferent zapoznał się: 

• ze stanem faktycznym i prawnym przedsiębiorstwa Polmos Józefów i nie 

wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, 

• z zakresem wyłączeń, opisanych w § 1 ust. 2 powyżej i nie wnosi z tego tytułu 

żadnych zastrzeżeń; 

i) jasne i bezwarunkowe oświadczenia – oferta nie może być warunkowa lub wariantowa; 

j) wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę 

dzierżawcy; 

k) w przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego 

pełnomocnictwo w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym do 

reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji; 

l) podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do 

reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich 

oświadczeniach; 



m) oświadczenie, że nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 3 niniejszych 

warunków. 

n) oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty przez Syndyka, zobowiązuje się 

przystąpić do zawarcia umowy dzierżawy przed notariuszem wskazanym przez 

Syndyka; 

o) oświadczenie oferenta, że oferta jest składana na czas prowadzenia tego postępowania 

przetargowego i nie jest ograniczona żadnym innym terminem; 

p)  zobowiązanie oferenta do ustanowienia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-

krotności czynszu dzierżawnego brutto stanowiącej zabezpieczenie spłaty należności 

Polmos Józefów sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego; 

r) zobowiązanie oferenta do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na 

podstawie art. 777 §1 pkt 5) k.p.c. co do obowiązku zapłaty na rzecz 

wydzierżawiającego sumy pieniężnej do wysokości 6-krotności czynszu dzierżawnego 

brutto; 

s) zobowiązanie oferenta do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji na 

podstawie art. 777 §1 pkt 4) k.p.c. co do obowiązku wydania przedmiotu 

przedsiębiorstwa.  

8. Ponadto oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać oświadczenie oferenta o: 

a) akceptacji faktu nieprzysługiwania oferentowi prawa do domagania się zwrotu kosztów 

poniesionych bezpośrednio lub pośrednio w związku z przygotowaniem oferty i 

uczestnictwem w przetargu; 

b) zrzeczeniu się prawa do zgłaszania i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec 

Tymczasowego Syndyka lub Upadłego co do stanu faktycznego przedsiębiorstwa 

Polmos Józefów; 

c) akceptacji faktu, że udostępnione dokumenty i informacje, mogą być niekompletne, a 

okoliczność ta nie może być źródłem jakichkolwiek roszczeń ze strony oferenta, w tym 

zwłaszcza wobec Tymczasowego Syndyka; 

e) oszacowaniu ryzyk związanych z dzierżawcą przedsiębiorstwa Polmos Józefów i 

uwzględnieniu ich w toku wyrażania woli dzierżawy przedsiębiorstwa Polmos Józefów, 

wobec czego nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; 



f) zapoznaniu się przez oferenta z wszelkimi informacjami i dokumentami istotnymi z 

punktu widzenia podjęcia decyzji o złożeniu oferty w ramach niniejszego przetargu 

oraz dokonaniu ich pełnej weryfikacji, w szczególności z: 

i. treścią każdej z ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości 

wchodzących w skład przedsiębiorstwa Polmos Józefów i aktami ksiąg 

wieczystych prowadzonych dla nieruchomości, w tym z treścią wszystkich 

wniosków złożonych do akt tych ksiąg wieczystych; 

ii. informacjami i dokumentami dotyczącymi aktualnego zagospodarowania 

przedsiębiorstwa Polmos Józefów, możliwości jego zagospodarowania oraz 

istnienia ograniczeń w tym zakresie; 

iii. informacjami i dokumentami dotyczącymi uwarunkowań przestrzennych 

i planistycznych przedsiębiorstwa Polmos Józefów; 

iv. informacjami i dokumentami dotyczącymi dostępu przedsiębiorstwa Polmos 

Józefów do drogi publicznej; 

v. informacjami i dokumentami dotyczącymi granic przedsiębiorstwa Polmos 

Józefów oraz sąsiedztwa przedsiębiorstwa Polmos Józefów. 

g) zrzeczeniu się prawa do podnoszenia i wywodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec 

Tymczasowego Syndyka z tytułu zakresu lub treści udostępnionych oferentowi 

informacji i dokumentów. 

h) zrzeczeniu się prawa do zgłaszania i dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec 

Tymczasowego Syndyka lub Upadłego w razie niewyrażenia zgody na zawarcie umowy 

dzierżawy przez Sędziego-komisarza w trybie art. 316 ust. 2 p.u. 

§ 5 

Przetarg pisemny 

1. Przetarg prowadzi Tymczasowy Syndyk lub osoba upoważniona przez Tymczasowego 

Syndyka.  

2. Przetarg odbywa się w trybie niejawnym.  

3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli co najmniej jeden z 

uczestników złożył ofertę odpowiadającą warunkom Przetargu.  

4. Tymczasowy Syndyk ustala liczbę otrzymanych ofert w 3 dni po upływie terminu składania 

ofert i wyznacza termin ich otwarcia, nie później niż w terminie następnych 3 dni. W 



przypadku braku ofert Tymczasowy Syndyk stwierdza zamknięcie przetargu z powodu 

nieprzystąpienia oferentów do Przetargu.  

5. Tymczasowy Syndyk otwiera koperty z ofertami w kolejności chronologicznej (według daty 

wpływu), weryfikuje terminowość złożenia ofert, a następnie dokonuje ich szczegółowej 

merytorycznej analizy. Tymczasowy Syndyk stwierdza zamknięcie przetargu w przypadku 

braku ofert.  

6. Tymczasowy Syndyk według uznania wybiera najkorzystniejszą ofertę lub oferty, bądź 

stwierdza zamknięcie Przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.   

7. Syndyk odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom Przetargu. Tymczasowy Syndyk 

odrzuca również oferty nieczytelne lub budzące uzasadnione wątpliwości co do ich treści.  

8. W przypadku złożenia co najmniej dwóch ważnych ofert, Tymczasowy Syndyk 

przeprowadza aukcję (dalej jako „Aukcja”). Tymczasowy Syndyk zarządza Aukcję nie 

wcześniej niż po upływie 7 dni od otwarcia ofert, o czym tego samego dnia informuje 

uprawnionych oferentów e-mailowo, wskazując w e-mailu datę, miejsce i godzinę Aukcji.  

§ 6 

Aukcja 

1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, Tymczasowy 

Syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych 

oferentów, których oferty nie zostały odrzucone, na następujących warunkach: 

b) czynsz wywoławczy będzie stanowić najwyższy czynsz zaoferowany za dzierżawę 

przedsiębiorstwa Polmos Józefów, zaproponowany przez oferentów dopuszczonych 

do aukcji, 

c) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył 

wyższą ofertę, 

d) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją Tymczasowy Syndyk rozpoczyna 

od czynszu wywoławczego, a uczestnicy aukcji oferują czynsz wyższy, z tym, że 

podwyższenie czynszu nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota 

postąpienia, 

e) postąpienie w aukcji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 10.000,00 zł netto (dziesięć 

tysięcy złotych netto); 

f) Tymczasowy Syndyk Masy Upadłości wybiera ofertę uczestnika aukcji (udziela 

przybicia), który zaoferował najwyższy czynsz za dzierżawę przedsiębiorstwa Polmos 



Józefów, którego po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z 

uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanego czynszu będzie 

równoznaczne z jego przybiciem, 

g) Tymczasowy Syndyk Masy Upadłości dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono 

przybicia. 

2. Jeżeli po rozpoczęciu aukcji żaden z oferentów dopuszczonych do aukcji nie zaoferuje 

skutecznie czynszu wyższego od czynszu wywoławczego, Tymczasowy Syndyk Masy 

Upadłości udzieli przybicia na rzecz tego z oferentów dopuszczonych do aukcji, który 

przedstawił najwyższy oferowany czynsz zawarty w pisemnej ofercie, a w przypadku 

równości ofert pisemnych Syndyk udzieli przybicia na rzecz tego z oferentów, którego oferta 

wpłynęła jako pierwsza do biura Tymczasowego Syndyka.  

§ 7 

Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 

1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 7 

dni od dnia wyboru oferty wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 3-krotności czynszu 

dzierżawnego brutto na rachunek masy upadłości o numerze 91 1090 1900 0000 0001 

3737 2866. W razie braku wpłaty kaucji zabezpieczającej Tymczasowy Syndyk może 

odstąpić od zawarcia umowy. 

2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 

2-óch miesięcy od dnia wyboru oferenta ustalić z Tymczasowym Syndykiem wiążące i 

nieodwołalne warunki umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Polmos Józefów w formie 

pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

3. Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa może zostać zawarta po uzyskaniu zgody Sędziego-

komisarza w trybie art. 316 ust. 2 p.u. W razie niewyrażenia zgody na zawarcie umowy 

Oferentowi nie przysługują jakichkolwiek roszczenia wobec Tymczasowego Syndyka lub 

Upadłego. 

4. Oferenta obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie 

pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. 

5. Tymczasowy Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do: 

a) odstąpienia od przetargu (aukcji); 

b) zamknięcia przetargu (aukcji) bez wyboru którejkolwiek z ofert; 



c) wydłużenia terminu składania ofert.  

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego z modyfikacjami wynikającymi z przepisów ustawy Prawo upadłościowe. 

 

 


