
1 

 

REGULAMIN AUKCJI CHARYRATYWNEJ 

na rzecz prof. Zbigniewa Wawra 

dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie 

organizowanej przez 

DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o. w Krakowie 

oraz Stowarzyszenie im. Ludwika van Beethovena 

w Krakowie 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje 

warunki określone niniejszym regulaminem 

opublikowanym na stronie internetowej 

www.desa.art.pl, w katalogu aukcyjnym lub 

internetowym serwisie aukcyjnym. 

2. Przedmiotem aukcji są obiekty przekazane na aukcję 

Stowarzyszeniu im. Ludwika van Beethovena przez 

darczyńców. 

3. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna 

w wysokości 20% ceny młotkowej. 

4. Wylicytowane w toku aukcji kwoty po potrąceniu 

należności publicznoprawnych zostaną przekazane 

na rzecz prof. Zbigniewa Wawra dyrektora Muzeum 

Łazienki Królewskie w Warszawie w celu 

sfinansowania jego leczenia. 

5. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można 

oglądać na wystawie przedaukcyjnej w Domu 

Aukcyjnym DESA w Krakowie. 

 

§ 2 Definicje 

Słownik wyrażeń użytych w niniejszym regulaminie: 

a) aukcja –publiczna licytacja obiektu, w której zwycięzcą 

i nabywcą obiektu zostaje licytant, który złożył 

najwyższą ofertę cenową, 

b) aukcjoner – osoba prowadząca aukcję, 

c) cena młotkowa – kwota, za którą wylicytowano obiekt 

w trakcie aukcji, potwierdzona przybiciem przez 

aukcjonera, 

d) cena sprzedaży – cena młotkowa powiększona o 

opłatę aukcyjną w wysokości 20% ceny młotkowej, 

e) cena wywoławcza – kwota, od której Aukcjoner 

rozpoczyna licytację; może być podawana w katalogu 

aukcyjnym;  

f) DESA – spółka DESA Dzieła Sztuki i Antyki Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Krakowie ul. Floriańska 13 (31-019 Kraków) wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem wpisu KRS nr 0000026393, posiadająca nr 

NIP 6761189586 i numer REGON 351073317, 

prowadząca Dom Aukcyjny DESA, 

g) licytant – osoba biorąca udział w aukcji, która 

otrzymała tabliczkę zgłoszeniową lub potwierdzenie 

zlecenia licytacji za pośrednictwem pracownika DESA 

wystawione przez DESA na piśmie lub drogą mailową, 

PLATFORMA; licytantem może być także 

zarejestrowany użytkownik serwisu aukcyjnego, który 

zgłosi chęć udziału w aukcji, jego zgłoszenie zostanie 

zaakceptowane przed rozpoczęciem lub w toku Aukcji 

i otrzyma on numer zgłoszeniowy, 

h) limit licytacji – najwyższa możliwa do złożenia 

za pośrednictwem pracownika DESA oferta cenowa 

w toku licytacji Obiektu na Aukcji określana w zleceniu 

licytacji, 

i) nabywca – osoba, która wygrała Aukcję, lub zawarła 

umowę nabycia Obiektu w Sprzedaży poaukcyjnej, 

j) obiekt –przedmiot wystawiony na aukcję, 

k) opłata aukcyjna – opłata doliczana do wylicytowanej 

kwoty w wysokości 20% ceny młotkowej, 

l) postąpienie – kwota, o którą aukcjoner podwyższa 

cenę Obiektu w toku licytacji na Aukcji, 

m) regulamin – niniejszy regulamin, 

n) Serwisy aukcyjne – serwisy internetowe 

(np. onebid.pl) - za pośrednictwem których można 

brać udział w aukcji drogą elektroniczną; udział 

w aukcji za ich pośrednictwem wymaga akceptacji 

regulaminu podmiotu zarządzającego serwisem; może 

wymagać zarejestrowania się jako użytkownik 

platformy, 
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§ 3 Udział w Aukcji 

1. Udział w Aukcji jest możliwy: 

a.  osobiście w Domu Aukcyjnym DESA,  

b. telefonicznie,  

c. za pośrednictwem pracowników DESA poprzez 

wcześniejsze zlecenie licytacji, 

d. za pośrednictwem internetowego serwisu 

aukcyjnego. 

2. W przypadku chęci wzięcia udziału w licytacji 

telefonicznie lub za pośrednictwem pracownika DESA, 

należy to zgłosić na specjalnym druku stanowiącym 

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępnym 

na stronie internetowej DESA, wypełniając wszystkie 

pola umożliwiające identyfikację zgłaszającego, i 

dostarczenie go do Domu Aukcyjnego DESA osobiście, 

pocztowo, kurierem, faksem lub drogą elektroniczną. 

Zgłoszenie musi zostać podpisane własnoręcznie przez 

zgłaszającego i musi zostać dostarczone najpóźniej na 

24 (dwadzieścia cztery) godziny przed rozpoczęciem 

Aukcji. W przypadku zgłoszenia drogą mailową należy 

przesłać skan zgłoszenia, a o momencie nadesłania 

zgłoszenia decyduje moment zarejestrowania 

wiadomości ze zgłoszeniem na serwerze poczty 

mailowej DESA. 

3. W zleceniu licytacji poza danymi umożliwiającymi 

identyfikację osoby zgłaszającej chęć udziału w Aukcji, 

należy także podać Aukcję, w której zgłaszający chce 

wziąć udział, licytowany Obiekt oraz określić limit ceny 

licytacji dla licytacji poprzez pracownika DESY. 

4. W przypadku telefonicznego udziału w Aukcji Licytant 

odpowiada za podanie prawidłowego numeru 

telefonu i zapewnienie połączenia. Przed 

rozpoczęciem Licytacji pracownik DESA zobowiązany 

jest wykonać jedną próbę połączenia z Licytantem na 

wskazany przez niego numer. W przypadku braku 

odpowiedzi ze strony Licytanta nie zostaje on 

dopuszczony do udziału w licytacji. DESA nie 

odpowiada za brak połączenia lub jego jakość 

z przyczyn nie leżących pod stronie DESA. 

5. W przypadku gdy nie uda się skontaktować 

z Licytantem telefonicznie, możliwy jest jego udział 

w Aukcji za pośrednictwem pracownika DESA, 

pod warunkiem, że zgłosił on taką chęć w zleceniu 

licytacji i określił limit licytacji.  

6. W przypadku udziału w licytacji za pośrednictwem 

serwisu internetowego, Licytant odpowiada za 

posiadanie połączenia internetowego w trakcie 

trwania Aukcji. DESA nie odpowiada za brak 

możliwości połączenia internetowego, ani jego jakość, 

jeżeli nie leżą one po stronie DESA.  

 

§ 4 Przebieg Aukcji 

1. Aukcjoner prowadzi na żywo Aukcję w języku polskim 

lub za pośrednictwem serwisu aukcyjnego przy 

pomocy asystenta. Aukcjoner wyczytuje poszczególne 

obiekty. Licytację danego obiektu rozpoczyna jego 

opisanie, podanie ceny wywoławczej. Aukcjoner może 

zmienić kwotę Postąpienia w toku aukcji.  

2. Aukcjoner wskazuje licytantów, którzy biorą udział 

w licytacji składając oferty zakupu. W przypadku 

złożenia przez licytanta w toku aukcji wyższej kwoty, 

niż poprzednio oferowana, poprzednia oferta 

przestaje wiązać. Zwycięzcą licytacji danego obiektu 

jest licytant, który  zaoferował najwyższą cenę za dany 

obiekt. 

3. Aukcjoner wskazuje zwycięzcę licytacji danego 

obiektu. Zawarcie umowy sprzedaży wylicytowanego 

obiektu następuje z chwilą uderzenia młotkiem 

(przybicia) przez aukcjonera.  

4. Aukcjoner rozstrzyga wszelkie spory zaistniałe w toku 

aukcji. W uzasadnionym przypadku może nawet 

powtórzyć licytację obiektu. 

 

§ 5 Zapłata Ceny sprzedaży, przejście własności Obiektu 

i odbiór Obiektu 

1. Przejście własności wylicytowanego obiektu 

na zwycięzcę aukcji następuje pod warunkiem 

zawieszającym zapłaty pełnej ceny sprzedaży 

i następuje z chwilą jej dokonania. W przypadku 

płatności elektronicznej lub kartą płatniczą decyduje 

moment zaksięgowania transakcji na rachunku 

bankowym DESA. 
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2. Zwycięzca Aukcji ma obowiązek uiścić całą cenę 

sprzedaży w terminie 7 dni od zakończenia aukcji.  

3. Odbiór wylicytowanego Obiektu jest możliwy po 

uiszczeniu ceny sprzedaży.  

 

§ 6 Niewykupienie obiektu w terminie, odstąpienie od 

umowy 

1. W przypadku wygrania aukcji i niewykupienia obiektu 

w terminie określonym w § 5 ust. 2 regulaminu, 

po upływie 14 (czternastu) dni od zakończenia aukcji 

DESA ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.  

2. DESA przypomina, że nabywcy, będącemu 

konsumentem i biorącemu udział w Aukcji 

za pośrednictwem środków porozumienia się na 

odległość, nie przysługuje prawo do odstąpienia od 

umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia 

zgodnie z art. 38 pkt 11) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. 

(tj. z dnia 28.01.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. 

zm.). 

 

§ 7 Sprzedaż poaukcyjna 

1. W przypadku odmowy wykupienia obiektu pomimo 

jego wylicytowania w toku aukcji przez zwycięzcę 

aukcji i odstąpienia przez DESA od umowy sprzedaży, 

a także w przypadku nie złożenia ofert w toku aukcji 

przez licytantów obiekt może trafić do sprzedaży 

poaukcyjnej.  

2. Przepisy regulaminu stosowane odpowiednio mają 

zastosowanie także w przypadku nabycia obiektu na 

sprzedaży poaukcyjnej. 

 

§ 8 Przepisy obowiązujące 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem 

mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 9.06.2022 r. Dz. U. z 2022 

r. poz.1360 z późn. zm.). 

2. DESA przypomina o prawie pierwokupu zastrzeżonego 

dla muzeów rejestrowanych wynikających z art. 20 

ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. z 

9.02.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 385 z późn. zm.). 

3. DESA przypomina także, że zgodnie z ustawą z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (tj. z 23.03.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 

z późn. zm.) wywóz niektórych kategorii zabytków 

o wartościach przekraczających wskazane w ustawie 

wymaga zgody właściwych władz. Uzyskanie 

stosownej zgody jest obowiązkiem Nabywcy, 

a ewentualna odmowa jej wydania nie jest podstawą 

do odstąpienia od umowy przez Nabywcę. 

4. W przypadku gdy jakiekolwiek inne przepisy prawa 

polskiego lub innego kraju uzależniają wywóz lub 

wwóz określonych przedmiotów od uzyskania 

zezwolenia właściwych władz, uzyskanie takiej zgody 

jest obowiązkiem Nabywcy, a ewentualna odmowa jej 

przyznania nie jest podstawą do odstąpienia od 

umowy sprzedaży Obiektu. 

5. DESA informuje także, że jest obowiązana do 

przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji 

Finansowej wszelkich informacji o transakcjach 

przekraczających równowartość 15.000 (piętnaście 

tysięcy) euro. 

 

 

 


