
Umowa sprzedaży (przelewu) wierzytelności 

 

Zawarta w dniu ……………….. 2021 r. w …………………. 

pomiędzy: 

Syndykiem masy upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w 

upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Miechowity 1, 51-162 Wrocław, wpisaną do 

KRS pod nr 0000141533, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VIII Wydział 

Gospodarczy we Wrocławiu, NIP 8951634530, kapitał zakładowy: 200 000 zł, w całości opłacony, 

zwanym dalej Sprzedającym lub Cedentem 

a 

[] z siedzibą w [], adres: ul. [], [], wpisaną do KRS pod nr [], której akta przechowuje Sąd Rejonowy [], NIP 

[], kapitał zakładowy: [] zł, w całości opłacony, 

reprezentowaną przez: 

1. [] – Prezesa Zarządu 

2. [] – Członka Zarządu 

zwaną dalej Kupującym lub Cesjonariuszem 

łącznie zwanymi Stronami, a osobno Stroną 

o następującej treści: 

§ 1 

Sprzedający oświadcza, że: 

1. Masie upadłości Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Projektowania Elektroeco sp. z o.o. w 

upadłości likwidacyjnej przysługują następujące wierzytelności („Wierzytelności”): 

a) Wierzytelności wobec ABANTIA POLSKA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w kwocie 

77.207,11 zł;  

b) Wierzytelności wobec ABM SOLID S.A. w upadłości likwidacyjnej w kwocie 6.438,64 zł; 

c) Wierzytelności wobec Przedsiębiorstwo Budwlane CEZBED sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej w kwocie 42.743,83 zł; 

d) Wierzytelności wobec ELZAG PROTECH Z. ZAGRAJEK sp.j. w upadłości likwidacyjnej w kwocie 

504.475,30 zł; 

e) Wierzytelności wobec NOMI S.A. w upadłości układowej w kwocie 37.152,93 zł; 

f) Wierzytelności wobec Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 

„Wrobis” S.A. w upadłości układowej w kwocie 467.190,83 zł; 

zwanymi dalej łącznie Dłużnikami, w łącznej kwocie 1.135.208,64 zł należności głównej, wynikających z 

faktur wymienionych w Załączniku 1 do niniejszej umowy, i ew. innych dokumentów wskazanych w 

Załączniku 1, wraz z ustawowymi odsetkami. 

2. Postanowieniem Sędziego-komisarza z dnia 1 marca 2021 r. zezwolono na sprzedaż Wierzytelności z 

wolnej ręki, na dowód czego Syndyk okazuje Kupującemu oryginał powyższego postanowienia i wręcza 

Kupującemu jego kopię. 

3. Zbycie Wierzytelności nie jest wyłączone przepisami ustawy bądź postanowieniami umowy. 



§ 2 

Sprzedający przenosi na Kupującego Wierzytelności za cenę stanowiącą []% jej wartości, tj. za [] zł 

(słownie: []), a Kupujący przelew ten przyjmuje. 

§ 3 

1. Strony potwierdzają, że cena, o której mowa w § 2,  została zapłacona przelewem na rachunek bankowy 

Sprzedającego nr 59 2490 0005 0000 4530 2161 3239.  

2. Przejście własności Wierzytelności następuje z chwilą zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 4 

1. Sprzedający wydaje Kupującemu pozostające w jego posiadaniu dokumenty niezbędne do realizacji 

Wierzytelności, tj. poświadczone przez notariusza faktury VAT i ew. inne dokumenty wymienione w 

Załączniku 1.  

2. Sprzedający, na pisemne żądanie Kupującego, wyda Kupującemu, w terminie 7 dni, ewentualne inne 

pozostające w jego posiadaniu dowody pozwalające na dochodzenie Wierzytelności przed sądem – 

poświadczone notarialnie lub w oryginale, jak również udzieli stosownych wyjaśnień celowych dla 

dochodzenia Wierzytelności.  

§ 5 

Sprzedający zobowiązuje się do zawiadomienia Dłużników, w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej 

umowy, o przelewie Wierzytelności, a następnie do wysłania Kupującemu potwierdzenia tych 

zawiadomień, w terminie kolejnych 5 dni roboczych. 

 

§ 6 

Wszelkie zmiany, rozwiązanie lub odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 7 

1. Wszelkie oświadczenia pisemne, składane w ramach lub w związku z niniejszą umową, będą uznane za 

skutecznie złożone, jeżeli zostaną one doręczone na adresy wskazane w komparycji umowy lub na nowy 

adres wskazany przez Stronę. 

2. Wskazanie nowego adresu nie stanowi zmiany niniejszej umowy, lecz wymaga pisemnego, pod rygorem 

nieważności na piśmie, zawiadomienia drugiej Strony i jest skuteczne od dnia doręczenia. Do czasu 

takiego doręczenia uważane będą za doręczone oświadczenia złożone na dotychczasowy adres.  

§ 8 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miasta Wrocławia. 

§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

        SPRZEDAJĄCY/CEDENT     KUPUJĄCY 

/CESJONARIUSZ 

          Mikołaj Świtalski                                      [] 

               Syndyk        Prezes Zarządu 



     [] 

                                                                  Członek Zarządu 

 


