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fragment poz. 99:
Makata, Manufaktura Potockich w Buczaczu, kon. XIX w.

AUKCJA
RZEMIOSŁA I BIŻUTERII
18 listopada (sobota) 2017, godz. 17.00
w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Gdańsku, ul. Długa 2/3

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:
od 6 listopada 2017 r.
Gdańsk, ul. Długa 2/3
poniedziałek – piątek 10–18, sobota 11–15
tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

PAT R O N M E D I A L N Y

1
Wazon
Delft, 2 poł. XVIII w.
fajans, malatury podszkliwne, dekoracja
w postaci rajskich ptaków; sygn. czerwoną
farbą na spodzie: LF; wys. 26,6 cm, śred.
wylewu 13 cm; stan zachowania: drobne
wyszczerbienia górnej i dolnej krawędzi
cena wywoławcza: 2 000 zł

2
Para wazonów z pokrywami
Delft, 2 poł. XVIII w.
fajans, malatury podszkliwne,
dekoracja w postaci rajskich ptaków,
pokrywy zwieńczone figurami kotów;
sygn. czerwoną farbą na spodzie:
LF; wys. 36,5 cm, śred. wylewu
8,2 cm; stan zachowania: niewielkie
wyszczerbienia krawędzi podstawy,
wylewu i pokryw
cena wywoławcza: 4 000 zł
2
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3
Świecznik w kształcie koguta
Paul Anton Hannong,
Strasburg, 1739–1762
fajans, malatury podszkliwne; sygn.
kobaltem na spodzie: PH; wys. 23,5 cm;
stan zachowania: bardzo drobne ubytki
krawędzi podstawy i grzebienia
cena wywoławcza: 6 500 zł

4
Plakieta
Delft, 2 poł. XVIII w.
fajans, malatury podszkliwne
i naszkliwne; sygn. kobaltem na odwrocie:
monogram wiązany „AB”;
wym. 20,5 × 24,5 cm; stan zachowania:
drobne wyszczerbienia krawędzi
cena wywoławcza: 2 000 zł
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5
Wazon
Miśnia, pocz. XX w.
porcelana, malatury podszkliwne,
dekoracja kwiatowa; wys. 33,8 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł

6
Półmisek
Miśnia, Marcolini,
l. 1774–1814
porcelana, malatury
naszkliwne; na spodzie znak
wytwórni; dł. 38 cm
cena wywoławcza: 2 000 zł

4
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7
Talerz
Delft, XVII/XVIII w.
fajans, malatury podszkliwne, dekoracja
floralna; śred. 30,5 cm; stan zachowania:
nieznaczne ubytki szkliwa i masy
na krawędzi
cena wywoławcza: 5 000 zł

8
Sabot
Delft, 2 poł. XVIII w.
fajans, malatury podszkliwne,
dekoracja w postaci sceny rodzajowej;
sygn. kobaltem na spodzie: monogram
wiązany „HB”; dł. 22 cm, wys. 10 cm;
stan zachowania: niewielkie obtłuczenie
na krawędzi
cena wywoławcza: 1 600 zł
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9
Talerz dekoracyjny
Anglia, 2 poł. XIX w.
majolika, malatury podszkliwne,
w lustrze wizerunek królowej
Wiktorii z napisem Victoria Regina,
na kołnierzu wstęgi z maksymą
„HONI SOIT (que) MAL Y PEN”
(Wstyd temu, kto źle o tym myśli);
śred. 45,5 cm
cena wywoławcza: 2 500 zł

10
Wazon
Królewska Manufaktura Majoliki
w Kadynach, po 1930–1944
glina malowana podszkliwnie pigmentem
kobaltowym, szkliwiona, złocona; na
spodzie znak wytwórni; wys. 39 cm,
śred. podst. 14 cm, śred. wylewu 21 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł

6
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11
Albarello z geniuszami i satyrami
Królewska Wytwórnia Majoliki
w Kadynach, przed 1910 r.
majolika, odlew z formy, szkliwa barwne,
kryjące, dekoracja w postaci motywów
groteskowych, rogów obfitości, girland
i kartuszy z personifikacjami cnót; sygn.
na spodzie: CADINEN; wys. 52,5 cm,
śred. wylewu 26 cm
cena wywoławcza: 25 000 zł
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12
Figura cietrzewia
Nymphenburg, proj. M. Niemeyer,
1911 r.
porcelana, malatury podszkliwne;
wys. 21 cm, dł. 26 cm
cena wywoławcza: 500 zł

13
Figurka piekarza
Kopenhaga, Bing & Grondahl,
proj. Axel Locher, 1 poł. XX w.
porcelana, malatury podszkliwne, na
spodzie znak wytwórni; wys. 28 cm
cena wywoławcza: 1 300 zł
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14
Figura „Ewa”
KPM Berlin, l. 1945–1962,
proj. Hermann Hubatsch, 1924 r.
porcelana biała, szkliwiona; na podstawie
wycisk: HUBATSCH 23, na spodzie znak
wytwórni; wys. 40 cm
cena wywoławcza: 4 000 zł

15
Figura kobiety z rybą
KPM Berlin, l. 1945–1962,
proj. Suse Müller-Diefenbach, 1938 r.
porcelana biała, szkliwiona; na spodzie
znak wytwórni malowany kobaltem;
wys. 25,8 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
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16
Figura słoni
Amphora, Teplice-Trnovany, ok. 1900 r.
fajans szkliwiony, na podstawie wycisk:
VOGT; na spodzie znak wytwórni,
wys. ok. 60 cm, wym. podstawy
40 × 44 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł
10

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

17
Figura chartów
Goldschneider, Wiedeń,
proj. Robert Ullmann, l. 30. XX w.
fajans, malatury podszkliwne; na spodzie
znak wytwórni; wys. 39 cm, dł. 44 cm
cena wywoławcza: 6 500 zł
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18
Kieliszek
Polska, l. 1780–1830
szkło bezbarwne, rytowane; wys. 11,8 cm,
śred. czaszy 6,1 cm; stan zachowania: drobne
wyszczerbienia krawędzi czaszy
Stopa kwadratowa, trzon ostrosłupowy fasetowany
sześciobocznie, czasza gruszkowa w górnej
części poszerzona. Dekoracja czaszy rytowana:
wokół brzuśca krzaczki z kwiatami przedzielone
lancetowatymi liśćmi, poniżej krawędzi pas utworzony
z ukośnych kresek.
Por. podobny ornament z lat 1780–1830 w:
K. Buczkowski, Dawne szkła artystyczne w Polsce,
Kraków 1958, str. 138, rys. 28
cena wywoławcza: 1 000 zł

19
Kieliszek
Urzecze – Naliboki, 1 ćw. XIX w.
szkło bezbarwne, rytowane; wys. 17,7 cm, śred.
czaszy 5 cm; stan zachowania: wyszczerbienie
krawędzi czaszy
Stopa okrągła, płaska, trzon prosty, pełny,
rozszerzający się do góry, przechodzący bezpośrednio
w owoidalną czaszę. Dekoracja czaszy rytowana:
wokół brzuśca matowy pas zdobiony ukośnymi
kreskami, poniżej festony z chwostami i czterema
owalnymi soczewkami, wokół wylewu fryz utworzony
z motywu „w owies” i owalnych żłobin, przedzielony
czterema owalnymi soczewkami.
Por.: A. Chrzanowska, Szkło nowożytne 16–18
wieku, Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
Wrocław 1991, str. 41, kat. 204, str. 99, fot. 204;
A. J. Kasprzak, Szkła z hut radziwiłłowskich, t. 1,
Szkła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie,
Warszawa 1998, kat. 96–98; K. Buczkowski, Dawne
szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958, str. 128,
rys. 14a
cena wywoławcza: 1 500 zł
12
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Puchar z wielkim herbem Królestwa Prus
Poczdam, l. 1713–1740
szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane matowo
i polerowane; wys. 25 cm, śred. wylewu 11 cm,
śred. stopy 12,5 cm; stan zachowania bardzo dobry
Stopa okrągła, szeroka, w górnej części zdobiona
pasem szlifowanych i rytowanych arkad.
Trzon fasetowany, w kształcie balustra, nodus
z wtopionymi pęcherzykami powietrza. Czasza
rozszerzająca się ku górze, zdobiona rytowanym
wielkim herbem Królestwa Prus oraz, po przeciwnej
stronie, monogramem króla Fryderyka Wilhelma
I pod koroną, na tle panoplii. W dolnej partii czaszy
pas rytowanych i szlifowanych arkad. Wzdłuż
krawędzi czaszy motyw szlifowanych rombów.
cena wywoławcza: 22 000 zł
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Kieliszek
Polska, l. 1780–1830
szkło bezbarwne, rytowane,
wys. 10,5 cm, śred. czaszy 5 cm
Stopa kwadratowa, płaska, trzon prosty,
pełny, czasza owoidalna. Dekoracja
czaszy rytowana: wokół brzuśca wić
roślinna utworzona z liści i kwiatów
Por. niemal identyczny ornament w:
K. Buczkowski, Dawne szkła artystyczne
w Polsce, Kraków 1958, str. 138, rys. 28
cena wywoławcza: 1 000 zł

22
Kubek z futerałem
Czechy, ok. 1830 r.
szkło bezbarwne, szlifowane; na brzuścu
rytowane inicjały „LA”; wys. 6,5 cm; stan
zachowania bardzo dobry
cena wywoławcza: 3 000 zł

14
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Dwa kieliszki
Urzecze – Naliboki, 1 ćw. XIX w.
szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane;
wys. 16,8 cm, śred. czaszy 5,3 cm; stan
zachowania bardzo dobry
Stopa okrągła, płaska, trzon prosty, pełny,
fasetowany, przechodzący bezpośrednio
w owoidalną czaszę; dekoracja czaszy
rytowana: przy krawędzi czaszy pas ze
wzorem „w owies”.
Por.: A. J. Kasprzak, Szkła z hut
radziwiłłowskich, t. 1, Szkła ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie,
Warszawa 1998, kat. nr. 103–113
cena wywoławcza: 5 500 zł

24
Kieliszek
Polska, l. 1780–1830
szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane;
wys. 12 cm, śred. czaszy 5 cm; stan
zachowania: drobne wyszczerbienia
krawędzi czaszy
stopa masywna, dwustopniowa,
przechodząca w walcowaty trzon
zwężający się ku górze, czasza gruszkowa,
w dolnej części szlifowana w pionowe
fasety. Dekoracja czaszy rytowana:
wokół brzuśca wić roślinna utworzona
z liści i kwiatów, poniżej krawędzi pas
utworzony z ukośnych kresek
Por. niemal identyczny ornament z lat
1780–1830 w: K. Buczkowski, Dawne
szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958,
str. 138, rys. 28
cena wywoławcza: 1 000 zł
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Pojemnik na herbatę
Polska, pocz. XIX w.
szkło bezbarwne, szlifowane; wys. 16 cm,
podstawa 9,3 × 9,3 cm; stan zachowania
bardzo dobry
Korpus czteroboczny o zaokrąglonych
ramionach, szyja niska, z walcowatą,
mosiężną przykrywką zdobioną rozetą.
Dekoracja szlifowana: płaszczyzny czterech
boków szlifowane
„w brylant”, górna krawędź fazowana,
w dnie rozeta.
„(…) Tak zdobione naczynia wykonywane
były w Polsce w XVIII i na pocz. XIX w. Wiele
z nich wykonano w hutach radziwiłłowskich.
W wielkiej ilości pojawiają się szkła
„w brylant” w Urzeczu około roku 1820.”
K. Buczkowski. Dawne szkła artystyczne
w Polsce, Kraków 1958, str. 140–141,
fot. 69
cena wywoławcza: 3 000 zł

26
Pojemnik na herbatę
Polska, pocz. XIX w.
szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane;
wys. 12 cm, śred. podstawy 11,3 cm; stan
zachowania bardzo dobry
Korpus cylindryczny, lekko rozszerzający się
ku górze, u dołu szlifowany w pionowe fasety,
w dwóch trzecich wysokości otoczony pasem
rytowanych krzyżyków na zmatowanym
tle pomiędzy dwiema poziomymi liniami.
W miejscu wylewu gwintowana cynowa
opaska z cynową nakrętką.
por.: K. Buczkowski, Dawne szkła artystyczne
w Polsce, Kraków 1958, str. 131, rys.16
cena wywoławcza: 3 000 zł
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27
Zestaw czterech szkieł
Wołyń (?), XVIII/XIX w.
w zestawie: karafka (wys. 19,5 cm), szklanka (wys. 9 cm), kieliszek–flet (wys. 18,5 cm), kieliszek do nalewek (wys. 7,8 cm); szkło
bezbarwne, szlifowane, rytowane; stan zachowania: zmatowane szkło karafki i utrącona dolna część korka, wyszczerbienie krawędzi
szklanki
Wszystkie szkła zdobione ornamentem „w paski” z przecinających się linii, częściowo zmatowanym, a w części kratkowanym,
z ośmiopromiennymi gwiazdkami i soczewkowymi szlifami.
Ornament ten pojawiał się w wyrobach hut w Urzeczu i Nalibokach w ostatniej ćwierci XVIII wieku. Tak dekorowane były
głównie szklanki i lampeczki. Również wyroby z hut na Wołyniu dekorowane były w podobny sposób. Świadczy o tym kieliszek
reprodukowany w: K. Buczkowski, Dawne szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958, str. 157, fot. 81 oraz str. 131, rys. 16
Por. szklankę ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu w: Z. Dolczewski, Vitrea Splendida, kolekcja szkieł dawnych, katalog
wystawy, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 2002, str. 216, kat. 162
cena wywoławcza: 5 500 zł

28
Zestaw sześciu
kieliszków-fletów
Polska lub Śląsk, kon. XVIII w.
szkło bezbarwne; wys. 19,3 cm,
śred. wylewu 5,8 cm; stan
zachowania bardzo dobry
Na masywnej stopie z uskokiem
walcowaty trzon, przechodzący
w stożkową, smukłą czaszę.
Por. niemal identyczny kieliszek
z Muzeum Narodowego
w Poznaniu w: Z. Dolczewski,
Vitrea Splendida, kolekcja szkieł
dawnych, katalog wystawy,
Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Poznań 2002, str. 210
cena wywoławcza: 7 400 zł
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Butla z drewnianym korkiem
Czechy lub Śląsk, 1 ćw. XVIII w.
szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane,
drewno toczone; wys. 21,5 cm; stan
zachowania bardzo dobry
Korpus ośmioboczny, w górnej części
zaokrąglony, zdobiony na całej
powierzchni szlifowaną i rytowaną
dekoracją ornamentalną oraz
przedstawieniami ptaków. Wylew
z drewnianą, toczoną nakrętką.
cena wywoławcza: 4 500 zł

30
Puchar z portretem kapitańskim
l. 40. XIX w.
szkło bezbarwne, szlifowane, malowane,
złocone, na brzuścu dekoracja w postaci
holenderskiego parowca z podpisem:
Willem de Eerste, po przeciwnej stronie
grawerowana inskrypcja: Herr Capitein
D.H. Savert zum Andenken von
C. A. Kromer; wys. całk. 36,5 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł
18
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31
Puchar z pokrywą
Saksonia, 3 ćw. XVIII w.
szkło bezbarwne, szlifowane, złocone;
wys. 20,7 cm, śred. wylewu 8,5 cm; stan
zachowania bardzo dobry
Stopa okrągła, płaska, trzon w kształcie
balustra, częściowo złocony, czasza
rozszerzająca się ku górze, zdobiona złotą
folią, rytowaną igłą, z przedstawieniami
kobiety z parasolką, kościoła i ornamentów
rocaillowych. Pokrywa z wysokim uchwytem
w kształcie trzech spłaszczonych kul i ostro
zakończonej, złoconej gałki. Brzegi pokrywy
i czaszy złocone.
cena wywoławcza: 8 000 zł
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32
Wazon
Daum Frères, Nancy 1893 r.
szkło bezbarwne, powlekane warstwą
szkła fioletowego, trawione, grawerowane,
okucia srebrne; dekoracja w postaci
kwiatu irysa; sygn. na spodzie: krzyż
lotaryński; wys. 25 cm
cena wywoławcza: 8 000 zł

33
Wazon
Compagnie des Cristalleries de Baccarat
Baccarat/Paryż, ok. 1890 r.
szkło bezbarwne, powlekane szkłem
w kolorze morelowym, trawione,
malowane złotem, metalowa oprawa;
dekoracja floralna; wys. 21 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł
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34
Dzban
Daum Frères, Nancy, l. 90. XIX w.
szkło bezbarwne, trawione, cyzelowane,
malowane złotem, okucie srebrne;
dekoracja w postaci irysów; sygnatura
malowana na spodzie: Daum Nancy
i krzyż lotaryński; wys. 27,5 cm
cena wywoławcza: 8 000 zł

35
Patera
Lalique, ok. 1930 r.
szkło bezbarwne, odlewane, częściowo
matowane, dekoracja w postaci
margaretek; sygn. na spodzie:
Lalique/France oraz etykieta firmowa;
wys. 6,5 cm, śred. 33,5 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł
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36
Wazon
Emile Gallé, Nancy, l. 1900–1904
szkło bezbarwne podmalowane
pomarańczowym proszkiem szklanym,
powlekane warstwą szkła zielonego,
trawione; sygn: Gallé; wys. 31 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł

37
Wazon
Val-Saint-Lambert, Seraing-sur-Meuse,
Belgia, ok. 1900 r.
szkło bezbarwne powlekane od wewnątrz
proszkiem szklanym w kolorze zielonym,
od zewnątrz warstwą szkła zielonego,
trawione; sygn.: VSL; wys. 31,5 cm
cena wywoławcza: 6 600 zł
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38
Paterka czterodzielna
Ludwig Moser, Karlsbad, XIX/XX w.
szkło bezbarwne, złocenia; sygn.
na spodzie: MOSER; wys. 12 cm,
śred. 18 cm
cena wywoławcza: 3 500 zł

39
Lampa stołowa
Bohemia, ok. 1900 r.
szkło bezbarwne, iryzujące, malowane,
podstawa z mosiądzu polerowanego;
wys. 43 cm
cena wywoławcza: 3 400 zł
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Wazon
Ferdinand von Poschinger,
Buchenau, 1900 r.
proj. dekoracji prawdop. Carl Schmoll
von Eisenwerth
szkło ciemnofioletowe, iryzujące,
malowane emaliami; dekoracja kwiatowa;
wys. 24,5 cm
cena wywoławcza: 2 200 zł

41
Wazon
Fritz Heckert, Petersdorf, ok. 1900 r.
proj. Otto Thamm, dekor. Max Rade
szkło zielonkawe, iryzujące, malowane
emaliami i szwarclotem; dekoracja
w postaci pierwiosnków i fuksji; sygn.
na spodzie; wys. 15,5 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł
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Wazon
Ferdinand von Poschinger,
Buchenau, ok. 1900 r.
proj. dekoracji prawdop.
Carl Schmoll von Eisenwerth
szkło bezbarwne, powlekane szkłem
błękitnym opalizującym, malowane
emaliami; dekoracja w postaci
chryzantemy; wys.11,5 cm
cena wywoławcza: 1 700 zł

43
Wazon secesyjny
Bohemia, ok. 1900 r.
szkło zielone, malowane farbami
emaliowymi, okucie z metalu złoconego,
dekoracja w postaci wizerunku kobiety
oraz maków; wys. 39 cm
cena wywoławcza: 2 500 zł
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44
Wazon
Fritz Heckert, Petersdorf, ok. 1900 r.
proj. Otto Thamm, dekor. Adolf Heyden
szkło bezbarwne, iryzujące, malowane
emaliami i szwarclotem, dekoracja
orientalna; sygn. na spodzie;
wys. 19,5 cm
cena wywoławcza: 3 200 zł

45
Wazon
Salomon Reich & Co., Krásno,
3 ćw. XX w.
szkło warstwowe, bezbarwne i rubinowe,
trawione; sygn.: RKrasne; wys. 21,5 cm
cena wywoławcza: 1 400 zł
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46
Obiekt szklany
Jörg Zimmermann (ur. 1940 r. Uhingen)
koniec XX w.
szkło bezbarwne, wtopione szkło zielone
i brązowe; dmuchane przez metalową
siatkę; sygn.: Jorg Zimmermann;
wys. 21 cm, dł. 28 cm
cena wywoławcza: 4 000 zł
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47
Tabakiera
Moskwa, złotnik Piotr Pawłowicz Miljukow
(czynny w l. 1877–1912), 1881 r.
srebro pr. 84, wytłaczane, niellowane, cyzelowane,
m. 123 g; na wieku dekoracja w postaci trojki, na
spodzie stylizowanych motywów roślinnych i kratki;
znaki złotnicze: próba srebra „84”, znak miejski
Moskwy, znak probierza „AK” z datą 1881, znak
złotnika „ПМ”; wym. 9,5 × 5,5 cm; stan zachowania:
drobne wgniecenia w narożnikach
cena wywoławcza: 2 000 zł

48
Taca
Moskwa, 1873 r.
srebro pr. 84, wytłaczane, niellowane, cyzelowane,
m. 539 g; w lustrze dekoracja w postaci weduty,
motywów geometrycznych i kwiatowych;
znaki złotnicze: próba „84”, znak miejski Moskwy,
znak probierza „БC” z datą 1873 oraz
znak warsztatowy „ГСР”; wym. 36 × 24 cm;
stan zachowania bardzo dobry
cena wywoławcza: 4 000 zł
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49
Naczynie z przykrywką
Moskwa 1825 r.
srebro pr. 84, odlewane, cyzelowane,
w całości złocone, m. 245 g; znaki
złotnicze: znak miejski Moskwy, próba
„84”, cecha probierza „NŁ” (Nikołaj Łukicz
Dubrowin) z datą 1825, znak złotnika „HT”;
wys. 12 cm; stan zachowania bardzo dobry
Naczynie z przykrywką w kształcie wazy
na trzech wolutowo wygiętych nóżkach
osadzonych na trójkątnej podstawie, brzusiec
dekorowany girlandami, uchwyt pokrywki
w kształcie wieńca z kwiatów.
cena wywoławcza: 6 000 zł

50
Para solniczek
Augsburg, l. 1743–1745
srebro wytłaczane, sztancowane,
częściowo złocone, m. 66 g i 70 g,
wys. ok. 10 cm
cena wywoławcza: 4 000 zł
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51
Waza ze sceną koronacji
Stefana Batorego w 1576 roku
l. 70. XIX w.
srebro pr. 3, repusowane, sztancowane,
grawerowane, moletowane, odlewane, częściowo
złocone, m. 8522 g; znaki złotnicze: na kryzie stopy,
pasie pod brzegiem wylewu, cokoliku pokrywy
znak miejski Gdańska, znak złotnika gdańskiego
Petera Rohde III (1678–1717) oraz austriacki
znak kontrybucyjny z lat 1806–1807 z literą „D”,
stosowaną przez probiernię lwowską, na cokoliku
pokrywy również cecha austrowęgierska z głową
Diany, stosowana po 1872 roku; wys. 70 cm,
śred. podstawy 34 cm, śred. wylewu 31 cm;
stan zachowania bardzo dobry
Dekoracyjna waza o owoidalnym kształcie,
wewnątrz złocona, z kopulastą pokrywą i kolistą
stopą w kształcie ściętego stożka. Czasza na
całej powierzchni zdobiona repusowaną sceną
koronacji króla Stefana Batorego. Pokrywa
z uchwytem w kształcie karczocha oraz stopa
dekorowane repusowanymi medalionami ze scenami
ilustrującymi wydarzenia związane z królem oraz
bogatą ornamentyką, na którą składają się motywy
wstęgowo–cęgowe, maszkarony i owoce.
Waza została wykonana z okazji 300-ej rocznicy
koronacji Stefana Batorego, prawdopodobnie na
początku lat 70. XIX w. i została zakupiona przez
księżnę Władysławę Czartoryską. Od początku
XX wieku do roku 2001 była przechowywana
w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
cena wywoławcza: 95 000 zł
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52
Łyżka apostolska
Emden, złotnik o inicjałach „MG”,
1628 r.
srebro, m. 50 g, dł. 19 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł

53
Kubeczek
Benjamin Berendt I (1681–1756), Gdańsk 1755 r.
srebro kute, rytowane; m. 55 g, znaki złotnicze:
znak miejski, znak mistrza „BB”, znak probierczy
„L” (Johann Constantin Lange, starszy cechu
w l. 1755, 1561); wys. 6,4 cm
cena wywoławcza: 3 200 zł

54
Kubek
Norymberga, l. 1805–1808,
Wolfgang Schubert (mistrz od 1774 r.,
zm. 1816 r.)
srebro, m. 62 g, znaki złotnicze: znak
mistrza „WS”, znak miejski „N”, wężyk
probierczy i litera „M”; wys. 6,5 cm
cena wywoławcza: 1 300 zł
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55
Kubek
Ephraim Wischke (czynny 1755–1799),
Gdańsk 1762 lub 1766 r.
srebro kute, rytowane, punktowane,
cyzelowane, złocone; m. 190 g, znaki
złotnicze: znak miejski, znak mistrza
„EW”, znak probierczy Wilhelma Ruthsa
„R”; wys. 14,5 cm
cena wywoławcza: 9 000 zł

56
Kieliszek
Christoph Hecker (mistrz od 1751 r.),
Gdańsk, 1763 r. lub 1767 r.
srebro, częściowo złocone, m. 90 g, znaki
złotnicze: znak miejski, znak mistrza
„HECKER”, znak probierczy „CVH”
(Christian von Hausen, starszy cechu
w l. 1763, 1767); wys. 10,8 cm
cena wywoławcza: 3 400 zł
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57
Pucharek
Norymberga, ok. 1700 r.
srebro repusowane, odlewane,
m. 105 g, znaki złotnicze:
znak miejski, znak złotnika „T”;
wys. 7,7 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł

58
Puchar kiduszowy
poł. XVIII w.
miedź srebrzona; wys. 13 cm
cena wywoławcza: 2 000 zł

59
Mlecznik
Moskwa, złotnik Paweł Szutenkow
(czynny w l. 1875–1897), 1875 r.
srebro pr. 84, wytłaczane, grawerowane,
m. 111 g, wys. 9 cm; znaki złotnicze:
próba srebra „84”, częściowo zatarty
znak miejski Moskwy, znak probierza
„AC” z datą 1875 oraz znak wytwórcy
„ПШ”; stan zachowania bardzo dobry
cena wywoławcza: 1 100 zł
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60
Kufel z pokrywą
S. Friedberg & Söhne, Niemcy, ok. 1889 r.
srebro pr. 800, repusowane, cyzelowane, grawerowane,
m. 2129 g, wys. 31 cm, śred. wylewu 17,5 cm, śred.
podstawy 20,5 cm; znaki złotnicze: próba 800, znak wytwórcy
„S. Friedberg Sohne”; stan zachowania bardzo dobry
Kufel z nakrywą na kolistej stopie z puklowaniami ujętymi
w liście akantu, brzusiec z czterema rezerwami w ramach
utworzonych z motywów cęgowych, akantu, muszli i kogucich
grzebieni. W dwóch rezerwach grawerowane napisy: Dem Sieger
des Goldpokal Jagd-Rennen oraz Charlottenburg den 11 Mai
1889. Pokrywa na zawiasie, zdobiona liśćmi akantu, puklami
i kogucimi grzebieniami. Masywny uchwyt, w dolnej części
rozdwojony, zdobiony motywami rokokowymi.
cena wywoławcza: 20 000 zł
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61
Talerz cynowy
Królewiec, poł. XVIII w.
cyna; sygn. na spodzie; śred. 39 cm
cena wywoławcza: 800 zł

62
Taca
1 poł. XX w.
srebro p. 830, m. 695 g; w lustrze
grawerowany herb Gdańska oraz
inskrypcja: Grosser Preis von Danzig/
Zoppot 19.7.36/geg. Vom Senat/der
Freien Stadt Danzig; śred. 36,5 cm
cena wywoławcza: 4 000 zł
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Dzban do wina
Johann Christian Holl I (1679–1749), Gdańsk, 1729 r.
srebro wyoblane, kute, odlewane, częściowo złocone, m. 1087 g,
znaki złotnicze (na krawędziach pokrywy i stopy): znak miejski z lat
1701–1734, znak warsztatowy „JCH”, pruski znak kontrybucyjny
z lat 1809–1812: orzeł w owalu; na spodzie datowanie: „Anno
1729”; wys. 25 cm; stan zachowania bardzo dobry
cena wywoławcza: 32 000 zł
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64
Paterka
Sztokholm, Arvid Falck, 4 ćw. XVII w.
srebro repusowane, m. 165 g;
znaki złotnicze: znak złotnika „AF”;
wym. 25 × 21,5 cm
cena wywoławcza: 6 500 zł

65
Cukiernica w stylu Ludwika XV
Paryż, złotnik Fils Fray
(czynny w l. 1875–1891)
srebro odlewane, cyzelowane, m. 698 g.,
wys. 17 cm, śred. wylewu 9,5 cm; znaki
złotnicze: francuski znak państwowy
z głową Minerwy i cyfrą 1 oraz znak
wytwórcy; stan zachowania bardzo dobry
cena wywoławcza: 5 000 zł
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66
Para Świeczników
Warszawa, Michał Swinarski, 1856 r.
srebro wytłaczane, sztancowane, pr. 84,
m. 670 g; znaki złotnicze: znak wytwórcy
„Swinarski”, znak probierczy „WK/1856”
(Walerian Kostrzębski), próba srebra „84”;
wys. 28,5 cm
cena wywoławcza: 6 500 zł

67
Cukiernica skrzynkowa
Moskwa, Dmitrij Iwanowicz Orłow,
poł. XIX w.
srebro p. 84, wytłaczane, odlewane,
sztancowane, wnętrze złocone, m. 485 g,
cechowany na spodzie i przykrywie: znak
mistrza „DO”, znak probierza „AK/1851”
(Andriej Kowalskij), znak miejski, próba
srebra; zamek z kluczykiem, sprawny;
wym. 14 × 17 × 12,5 cm
cena wywoławcza: 5 800 zł
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68
Koszyczek
Londyn, John Hyatt, Charles Semore, 1758 r.
srebro wycinane, sztancowane, m. 115 g, znaki
złotnicze: angielski znak państwowy, znak miejski,
litera datująca, znak wytwórcy; wys. 4,5 cm,
śred. 13 cm
cena wywoławcza: 1 600 zł

69
Cukiernica skrzynkowa
J. J. Han, Wilno, 1801–1825
srebro p. 12, wybijane, grawerowane,
częściowo złocone, m. 695 g, znaki
złotnicze: znak mistrza „HAN”, próba
srebra „12” i znak częściowo zatarty;
zamek z kluczykiem, niesprawny;
wym. 8 × 15,5 × 10,8 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł
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70
Cukiernica skrzynkowa
Warszawa, Cyprian Łabęcki, 1872 r.
srebro p. 84, wytłaczane, odlewane,
sztancowane, grawerowane, m. 720 g,
cechowane na spodzie: znak wytwórcy
(łeb byka), znak probierza „O.C./1872”,
próba 84 i godło probierni warszawskiej;
zamek z kluczykiem, sprawny.;
wym. 14 × 15 × 11 cm
cena wywoławcza: 8 000 zł

71
Komplet łyżeczek do herbaty
Gottlieb Ephraim Wulsten, Gdańsk,
ok. 1850 r.
srebro, m. 104 g; oryginalne etui
cena wywoławcza: 1 200 zł
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72
Bola
pocz. XX w.
cyna srebrzona, szkło bezbarwne
szlifowane; wys. 41 cm
cena wywoławcza: 2 000 zł

73
Żardiniera
Niemcy, ok. 1900 r.
srebro p. 800, m. 615 g, szkło
bezbarwne szlifowane; znak
wytwórcy „C. Frey & Söhne”,
na korpusie grawerowana dedykacja
w języku niemieckim z datą 1902 r.
cena wywoławcza: 2 500 zł
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74
Buliera z podgrzewaczem
Stephan Mayerhofer & Carl Klinnkosch,
Wiedeń 1857 r.
srebro, kość słoniowa, m. 2300 g; znaki
złotnicze: znak miejski z datą 1857, znak
wytwórcy „M&K”; wys. 39 cm
cena wywoławcza: 12 000 zł
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75
Patera
Moritz Stumpf & Sohn, Gdańsk,
pocz. XX w.
srebro p. 0,750, m. 620 g, znaki
złotnicze: znak miejski, znak mistrzowski
(Erich Albert Stumpf, 1895–1926);
wys. 17 cm, śred. 26 cm
cena wywoławcza: 9 000 zł

76
Paterka na trójkątnej podstawie
Friedrich Emil Gerike, Berlin,
ok. poł. XIX w.
srebro wytłaczane, sztancowane,
cyzelowane, częściowo złocone, p. 12,
m. 585 g; znaki złotnicze: znak wytwórni
„GEBRUDER GERIKE”, znak miejski,
litera datująca „A”, próba srebra „12”;
wys. 17 cm, śred. 17,5 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł
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77
Taca
Wiedeń, l. 1866–1922
srebro p. 800, m. 2510 g (dociążana
drewnem), znaki złotnicze: austriacki
znak srebra z literą „A”, znak mistrza
nieczytelny; wym. 61,5 × 42,5 cm
cena wywoławcza: 11 000 zł
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78
Para kandelabrów
Gottlieb Benjamin Vogelmann, Johann David
Jordan, Wrocław, ok. 1790 r.
srebro wytłaczane, odlewane, sztancowane,
m. 2465 g; znaki złotnicze: na profitkach znak
mistrza „GBV” w trójkącie, znak miejski, znak
probierczy „N” z lat 1804–1813 oraz pruski
znak kontrybucyjny z 1809 roku, na stopie: znak
mistrza „DJ”, znak miejski z lat ok. 1779–1790,
znak probierczy z lat 1792–1793; na podstawach
grawerowany napis „v. Holy-Ponięcitz 1874.”;
wys. 40 cm
cena wywoławcza: 14 500 zł
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Para świeczników
Karol Malcz, Warszawa, 1852 r.
srebro odlewane, sztancowane, cyzelowane,
m. 2454 g, znaki złotnicze: znak wytwórcy
„Malcz” i kotwica w owalu, znak probierczy
„WK/1852” (Walerian Kostrzębski), próba „84”;
wys. 48 cm
cena wywoławcza: 17 000 zł
47

80
Komplet sztućców dla 12 osób
Frankfurt, pocz. XX w.
srebro p. 0,800, m. ok. 6500 g; 187
elementów, na trzonkach grawerowana
litera „B”
cena wywoławcza: 17 000 zł
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81
Żardiniera
XIX/XX w.
srebro p. 800, m. 770 g, szkło
bezbarwne; dł. 49 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł

82
Żardiniera
K. Anderson, Sztokholm, kon. XIX w.
srebro, m. 655 g, szkło bezbarwne
szlifowane; w dekoracyjnych kartuszach
grawerowane: data „25.11.1893” oraz
monogram wiązany „Ch”; dł. 47 cm
cena wywoławcza: 10 000 zł
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83
Zestaw do kawy i herbaty
Francja, Gabriel Beunke, pocz. XX w.
w zestawie: taca, dzbanek do herbaty,
dzbanek do kawy, cukiernica, mlecznik;
srebro, m. łączna ok. 4720 g,
uchwyty drewniane; dł. tacy 62 cm,
wys. dzbanków 24 cm i 21 cm
cena wywoławcza: 15 000 zł
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84
Patera w kształcie liścia
Niemcy, ok. 1900 r.
srebro p. 800, m. 490 g;
wym. 27,5 × 29 cm
cena wywoławcza: 4 000 zł

85
Taca
l. 70. XX w.
srebro pr. 1, bursztyny, m. 2650 g,
sygn. SPP; wym. 52 × 36 cm
cena wywoławcza: 8 000 zł
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86
Zestaw toaletowy
Londyn, l. 1902–1903
srebro pr. 925 (sterling), szkło bezbarwne,
m. 590 g (elementy srebrne)
W zestawie: 2 flakony prostokątne
(wys. 13,5 cm), 2 flakony prostokątne
mniejsze (wys. 10,8 cm), pojemnik
cylindryczny (wys. 8,5 cm), pojemnik
cylindryczny (wys.4,7 cm), pojemnik
prostokątny (9 × 7 cm), pojemnik
prostokątny – rynienka (15,5 × 4,3 cm),
kubek (wys. 7,6 cm). Wszystkie elementy
srebrne, pokrywki i nakrętki, zdobione
grawerowanymi herbami Leliwa (rodziny
Hutten – Czapskich) i Jelita, cechowane
znakiem państwowym Anglii, cechą
probierczą Londynu, literą datującą (g)
oraz cechą imienną wytwórcy „P.W.”
cena wywoławcza: 3 500 zł

87
Patera art déco
l. 20.-30. XX w.
metal srebrzony, szkło bezbarwne
szlifowane, podstawa z lustrem;
wys. 17 cm, dł. patery 29 cm,
śred. podstawy 37,5 cm
cena wywoławcza: 2 500 zł
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88
Para świeczników
Niemcy, 2 poł. XIX w.
srebro p. 800, m. 700 g; wys. 32 cm
cena wywoławcza: 4 800 zł

89
Teryna
Georg Roth & Company, Hanau, 1891 r.
srebro wykuwane, odlewane, m. 2355 g;
wys. 33 cm, dł. 45,5 cm
cena wywoławcza: 11 000 zł
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Świecznik w kształcie kariatydy
Moritz Stumpf & Sohn, Gdańsk, XIX/XX w.
srebro pr. 800, m. 1540 g., na spodzie
znak wytwórcy „M STUMPF & SOHN
DANZIG”; wys. 49,5 cm
cena wywoławcza: 14 000 zł
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91
Armand Godard
(XIX/XX w.)

Tancerka z obręczą
brąz patynowany, podstawa z marmuru;
sygn. na podstawie: GODARD oraz,
w okręgu: BRONZE GARANTI PARIS/J.
B. DEPOSEE; wys. 46 cm
cena wywoławcza: 2 500 zł
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92
Japonka z wachlarzem
2 poł. XIX w.
brąz, na podstawie znak
firmy odlewniczej: Aktien
Gesellschaft/A. H. Gladenbeck & Sohn;
wys. 62 cm
cena wywoławcza: 9 000 zł
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93
Figura sokoła
XIX/XX w.
brąz patynowany, podstawa
marmurowa; wys. 32 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł

94
Wiktor (?) Szczeblewski
(czynny XIX/XX w.)

Gwiżdżący chłopiec okrętowy,
1889 r.

brąz patynowany; sygn.:
V. SZCZEBLEWSKI/1889; na boku
podstawy znak odlewni: EFANY & Co;
niewielkie wgniecenie krawędzi podstawy;
wys. 42,5 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł

58

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

95
Heinrich Splieth
(1877 Elbląg – 1929 Berlin)

Jeździec na koniu
brąz, podstawa z marmuru, sygn.:
SPLIETH; wys. całk. 44,5 cm,
wym. podstawy 17 × 40 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł

96
Pierre-Jules Mêne
(1810–1879)

Figura krowy i byka
brąz patynowany, sygn. na podstawie:
MENE; wys. 29 cm, dł. 54 cm
cena wywoławcza: 4 000 zł
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97
Zestaw kinkietów
Francja, ok. 1880–1920
w zestawie 3 sztuki; brąz złocony;
dł. 49 cm
cena wywoławcza: 2 500 zł

98
Para kandelabrów
Bracia Henneberg, Warszawa,
koniec XIX w.
czteroramienne, pięcioświecowe; mosiądz,
częściowo srebrzony; wys. 50,5 cm
na spodzie znak wytwórni:
B.HENNEBERG/WARSZAWA/GALW
cena wywoławcza: 5 000 zł
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99
Makata
Manufaktura Potockich w Buczaczu,
kon. XIX w.
technika żakardowa, przędza jedwabna,
nici metalowe srebrzone i złocone; sygn.
na krajce „BUCZACZ” i herb Pilawa; wym.
200 × 150 cm; stan zachowania dobry,
niewielkie przebarwienia, po konserwacji
cena wywoławcza: 12 500 zł
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100
Stolik pomocniczy
Louis Majorelle, Nancy ok. 1900 r.
konstrukcja: lity orzech włoski; intarsje:
orzech włoski, drewno różane, drewno
drzew owocowych; fornir: drzewa
sykomory, politura francuska; sygnatura
przy krawędzi górnego blatu: L. Majorelle;
wym. 78 × 50 × 60 cm
cena wywoławcza: 12 000 zł

101
Salonik
Thonet, Wiedeń, pocz. XX w.
w komplecie: stół, kanapa, 4 krzesła; buk,
ratan; meble sygnowane; wymiary: stół
76 × 126 × 85 cm, wys. całk. krzesła
88 cm, wys. siedziska 47,5 cm, szer.
kanapy 157,5 cm
cena wywoławcza: 8 000 zł
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102
Sekretarzyk–toaletka biedermeier
Wiedeń, ok. 1830 r.
konstrukcja z drewna sosnowego, fornir z drewna
mahoniowego, intarsja: żyłki i rozety na blacie
z bukszpanu; wym.: 89 × 92,8 × 57 cm, wym. lustra:
wys. 65 cm, szer. 85 cm; stan zachowania bardzo dobry,
brak tkaniny na blacie
Przód esowato wygięty, w górnej części otwierany, kryjący
wysuwany blat z galeryjką, czterema szufladkami i szafką.
Boki otwierane, kryjące po trzy szuflady i szafkę z każdej
strony. Na blacie lustro osadzone pomiędzy dwoma
kolumnami, zwieńczonymi kulami; nogi klockowe.
cena wywoławcza: 20 000 zł
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103
Komoda
Warsztat kolbuszowski, 2 poł. XVIII w.
konstrukcja z drewna sosnowego, fornir
z drewna orzechowego, intarsja z różnych
gatunków drewna krajowego
Komoda trzyszufladowa, czoło proste,
faliste fartuchy z przodu i po bokach.
Motywy intarsji: prostokątne ramki, na
blacie herb własny rodziny Krzyczewskich,
sznur korali zakończony chwostami oraz
inicjały „LK”; wym.: 85 × 108 × 61 cm;
stan zachowania bardzo dobry
Bardzo rzadki przykład rodzimego
osiemnastowiecznego meblarstwa.
cena wywoławcza: 20 000 zł
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104
Biurko-praska z nadstawą
Warsztat kolbuszowski, 2 poł. XVIII w.
biurko 4-szufladowe na 4 nóżkach,
z odchylonym pulpitem i nadstawą
z 4 szufladkami; konstrukcja z drewna
sosnowego, intarsje z drewna orzecha,
czeczoty orzechowej, bukszpanu,
czarnego dębu;
wys. całk. 168 cm (w tym nadstawa
wys. 68 cm), szer. 96 cm, gł. 49 cm
Charakter mebla, rodzaj użytych gatunków
drewna oraz tradycja rodzinna właścicieli
skłaniają do uznania tego mebla za
wyjątkowo cenny i rzadki wyrób polski
z 2 poł. XVIII wieku, powstały w jednym
z warsztatów kolbuszowskich.
cena wywoławcza: 50 000 zł
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105
Koszulka do ikony Matki Boskiej
Kazańskiej
Rosja, Jarosław, kon. XVIII w.
srebro złocone, m. 335 g.;
wym. 28 × 22 cm
znaki złotnicze: próba „84”, znak
miejski, znak złotnika Iwana Bardina
(1795–1796)
cena wywoławcza: 2 500 zł

106
Ikona Sobór Archaniołów
Rosja, 1908 r.
olej, deska ze szpongami, złocone nimby
archaniołów; dat p. d.: 1908; 31,5 × 27 cm;
stan zachowania: bardzo dobry
cena wywoławcza: 3 000 zł
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107
Ikona Zmartwychwstania
Pańskiego
Rosja XVIII/XIX w.
tempera, deska; wym. 43,2 × 35,5 cm;
stan zachowania: uzupełnienia warstwy
malarskiej, nadpalenia
cena wywoławcza: 3 000 zł

108
Ikona Matki Boskiej Opieki
(Pokrow)
Rosja, XVI/XVII w.
tempera, deska, tło złocone, kowczeg;
wym. 44 × 39 cm; stan zachowania:
w centralnej partii nadpalenia
cena wywoławcza: 4 500 zł
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109
Ikona Matki Boskiej
z grupy Deesis
Rosja, 1 poł. XIX w.
tempera, deska ze szpongami, tło złocone,
laserowane; wym. 44,5 × 37 cm
stan zachowania: dobry, deska wygięta,
drobne ubytki
cena wywoławcza: 2 000 zł

110
Ikona Matki Boskiej
z grupy Deesis
Rosja, XIX w.
deska, tempera, złocenia;
wym. 36,5 × 30,5 cm
stan zachowania dobry, ślady nadpalenia
w partii twarzy i ręki
cena wywoławcza: 2 500 zł
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111
Ikona świętego Jana Chrzciciela
z grupy Deesis
Rosja, 1 poł. XIX w.
tempera, deska ze szpongami, tło złocone;
wym. 45 × 37,5 cm; stan zachowania:
dobry, przetarcia złocenia
cena wywoławcza: 2 500 zł

112
Ikona świętego Jana Chrzciciela
z grupy Deesis
Rosja, XIX w.
deska, tempera, złocenia;
wym. 36 × 31 cm
Stan zachowania: nadpalenia w partii
twarzy, przetarcia złocenia
cena wywoławcza: 2 500 zł
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113
Suknia wieczorowo-karnawałowa
l. 60. XIX w.
tkanina jedwabna żakardowa w kolorach szmaragdowym i czarnym, atłas w kolorze
kremowym, tiul, koronka; wzór o kompozycji sieciowej, z motywami roślinnymi,
nawiązujący do wzornictwa jedwabi z okresu XVI-XVIII wieku; do spódnicy
przyfastrygowana kartka z napisem: Mrs. Robert Hughes, 418 Colonial Ave.
Suknia należała do żony Roberta Hughesa, według nieoficjalnych źródeł
kandydata na stanowisko gubernatora stanu Wirginia. Następnie znalazła
się w zbiorach Metropolitan Museum of Arts w Nowym Jorku, z nr kat.
62.89.4e, które z kolei przekazało ją, wraz z innymi obiektami, na
aukcję. Drogą licytacji została nabyta przez obecnego właściciela.
„Suknia (...) posiada cechy nietypowe dla mody okresu, w którym
powstała. Są to obfite, bufiaste rękawy, wąska spódnica,
oddzielnie krojony tren, nałożony na spódnicę, upinany po
bokach. Wymienione cechy nadają sukni eklektyczny charakter
– neobarokowy i wskazują na nawiązania do mody kobiecej
z III ćwierci XVII wieku.
(…) Tkanina wysokiej klasy, o bogatym zróżnicowaniu faktur
i splotów zarówno w partii wzoru, jaki i tła, między innymi:
sploty kostkowe, skośne, rypsowe. Tren sukni ma podszewkę
z kremowego atłasu jedwabnego, wszytą na brzegach,
widoczną dzięki drapowaniu. Taka sama podszewka
znajduje się na mankietach. Stanik sukni na podszewce
płóciennej nie posiada sygnatury firmowej. Spódnica sukni
uszyta jest z kremowej tkaniny bawełnianej, watowanej
i pikowanej w skośną kratę – romby.
Suknia ma bogatą dekorację z wysokiej jakości pasmanterii
jedwabnej w kolorach identycznych, jak dominująca tkanina
żakardowa: szmaragdowym i czarnym. Są to frędzle
i chwosty naszyte wokół mankietów oraz dekoltu i na
ramionach. Z przodu stanika znajduje się dekoracyjne
zapięcie w formie kwiatka z czarnych, szklanych
koralików i chwostów jedwabnych, pasujących
do reszty pasmanterii. Brzegi dekoltu i mankiety
zdobione są również koronką z haftowanego,
czarnego tiulu. Stanik wzmacniany jest fiszbinami
i zapinany na metalowe haftki. Stan zachowania
obiektu – ogólnie bardzo dobry, brak spłowień
koloru tkaniny, brak wyraźnych uszkodzeń
tkaniny wierzchniej, koronek i pasmanterii.
Uszkodzenia: rdzawa plama u dołu spódnicy,
ubytki podszewki stanika wskutek pęknięć
osnów tkaniny, częściowo brakujące nici,
którymi przyfastrygowano fiszbiny.
Nadzwyczajny charakter obiektu,
wynikający z wyżej opisanych cech fasonu,
pozwala przypuszczać, że suknia była wysokiej
klasy kostiumem operowym lub suknią balową
używaną w okresie karnawału.”


fragment ekspertyzy kostiumolog Anny Nurzyńskiej-Dziemskiej

cena wywoławcza: 13 000 zł
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114
Ramka do fotografii
Chlebnikow, Rosja, 1896 r.
srebro pr. 84, wytłaczane, sztancowane,
cyzelowane, złocone, emalia na giloszu;
wym. 14,7 × 10,0 cm
znaki złotnicze: znak wytwórcy –
Chlebnikow z dwugłowym carskim orłem,
punca probierza „AA/1896”, próba srebra
„84”, znak miejski Moskwy
cena wywoławcza: 13 000 zł

115
Zegar karetowy
Jaeger-LeCoultre, Szwajcaria, l. 30. XX w.
mosiądz złocony, szkło;
wym. 20 × 12 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł
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Tabakierka
l. 20.-30. XX w.
złoto p. 14, czarna emalia, malachit,
81 szt. diamentów w szlifie 8/8, łącznie
ok. 0,50–0,60 ct, VS-SI, I-J, 3 szt.
szmaragdów, 2 szt. szafirów, 1 rubin;
wym. 7,8 × 5,3 cm
cena wywoławcza: 39 000 zł

117
Papierośnica
Austro-Węgry, ok. 1900 r.
srebro pr. 2, m. 90 g., wewnątrz
grawerowana dedykacja: Kochanej
Jadwisi – Muszka; dł. 8,5 cm
cena wywoławcza: 2 000 zł
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Pióro wieczne
Weltpen
złoto pr. 0,585, stalówka złota, pr. 14,
m. 30 g
cena wywoławcza: 4 200 zł

119
Zegarek naręczny męski
Omega Constelation, l. 70. XX w.
złoto p. 750, mechanizm kwarcowy na
baterie, pasek oryginalny
cena wywoławcza: 4 500 zł
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120
Zegarek naręczny męski
Omega, l. 60. XX w.
złoto p. 14, m. 50 g, diamenciki;
mechanizm manualny
cena wywoławcza: 11 000 zł

121
Zegarek naręczny męski
Omega, l. 60. XX w.
białe złoto p. 18, m. 70 g;
mechanizm manualny
cena wywoławcza: 10 000 zł

AU KCJA RZ E M I O S Ł A I BIŻUTER II

75

122
Pierścień
Rzym, I–III w. n. e.
złoto pr. ok. 0,900, agat z intaglio
z wizerunkiem bogini Fortuny z rogiem
obfitości i sterem
cena wywoławcza: 20 000 zł

123
Komplet biżuterii
w komplecie: naszyjnik i kolczyki,
złoto p. 0,580, białe złoto,
m. 10,60 g, 4 brylanty w starym szlifie
łącznie ok. 0,40 ct, 8 szt. rozet i rautów
diamentowych
cena wywoławcza: 4 500 zł
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124
Broszka
Tiffany & Co.
złoto pr. 18, m. 11,85, 3 brylanciki
łącznie 0,15 ct, emalia;
śred. 3,5 cm; sygnowana, oryginalne
opakowanie
cena wywoławcza: 8 500 zł

125
Wisior-medalion z miniaturą
XIX w.
złoto p. 0,750, m. 11,97 g,
1 perełka, 1 brylant 0,05 ct, 1 szafir
ok. 0,10 ct, 1 rubin ok. 0,10 ct,
2 szmaragdy ok. 0,15 ct, 16 rozet
diamentowych
cena wywoławcza: 9 000 zł

126
Wisior
pocz. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 4,98 g, 6 szt.
perełek, barwione szkiełka; dł. łańcuszka:
44 cm
cena wywoławcza: 900 zł
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Pierścionek z szafirem i diamentami
pocz. XX w.
złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni w srebrze), m. 4,23 g,
12 szt. diamentów łącznie ok. 0,70 ct, P1/K-L, rozety,
niepełne rozety, szafir ok. 1,70 ct, szlif kopertowy
cena wywoławcza: 4 800 zł

128
Kolczyki z szafirami
złoto pr. 0,585, m. 3,90 g, szafiry,
kwarce (?)
cena wywoławcza: 2 200 zł

129
Sygnet herbowy
XIX/XX w.
złoto pr. 0,585, m. 4,97 g, szafir
ok. 4,00 ct, szlif fasetowy, grawer
z herbem Jasieńczyk
cena wywoławcza: 2 600 zł
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130
Pierścionek z szafirem
białe złoto p. 0,750, platyna, m. 4,59 g,
1 szafir cejloński ok. 4 ct, 10 diamentów
w starym szlifie 16/16 i 8/8, łącznie
ok. 0,22 ct
cena wywoławcza: 18 000 zł

131
Pierścionek
art deco, l. 20.–30. XX w.
białe złoto p. 0,750 ct, m.
11,74 g, 1 brylant ok. 0,65 ct, 2 brylanty
ok. 0,10 ct, 6 szt. szafirów
cena wywoławcza: 11 000 zł
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132
Wisior
Francja, kon. XIX w.
złoto p. 0,700, srebro, m. 10,10 g,
3 perły, 45 rozet i rautów diamentowych;
dł. 6,2 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł

133
Pierścionek z diamentami
l. 30. XX w.
platyna pr. 0,950, m. 5,25 g, diamenty:
19 szt. łącznie ok. 1,67 ct, SI2-P1/H,
stary szlif brylantowy, szlif ósemkowy
cena wywoławcza: 13 000 zł
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134
Wisior z diamentami
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. 0,583, m. 6,55 g, 54 szt.
diamentów łącznie ok. 1,15 ct (centr.
ok. 0,66 ct), VS-SI2/I-J, stary
i uproszczony szlif brylantowy, rozety
i rauty; dł. 6,5 cm
cena wywoławcza: 16 000 zł

135
Bransoletka z diamentami
art déco, l. 20 – 30. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 11,46 g, 33 szt.
diamentów łącznie ok. 2,50 ct, P1/I-J,
stary i uproszczony szlif brylantowy
cena wywoławcza: 10 000 zł
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136
Naszyjnik
białe złoto p. 0,750, m. 6,36 g,
akwamaryn briolet, 12 brylantów
łącznie 0,35 ct, dł. łańcuszka 42 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł

137
Broszka z diamentami
l. 1930–1950
złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni w platynie),
m. 3,12 g, brylant ok. 0,27 ct, 8 szt.
diamentowych rozet, SI1-SI2/H-I, dł. 4 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł

138
Pierścionek z diamentami
Austro-Węgry (Wiedeń), XIX/XX w.
złoto pr. 0,580 (oprawa kamieni
w srebrze), m. 1,55 g, 7 szt.
diamentów łącznie ok. 0,35 ct
(centr. ok. 0,30 ct) VS/I-J, stary szlif
brylantowy, rauty
cena wywoławcza: 1 900 zł
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139
Kolczyko-klipsy
złoto p. 0,750, platyna, m. 10,32 g,
2 akwamaryny ok. 8 ct, 36 diamentów
8/8 ok. 0,60 ct
cena wywoławcza: 7 200 zł

140
Naszyjnik z diamentami i perłą
1 poł. XX w.
platyna pr. 0,950, m. 6,70 g,
43 szt. diamentów łącznie ok. 2,39 ct,
VS-SI1/I-J, stary szlif brylantowy, rozety,
rauty, perła barokowa, prawdopodobnie
naturalna, dł. łańcuszka ok. 44 cm
cena wywoławcza: 11 000 zł
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141
Kolczyki
Austro-Węgry, XIX/XX w.
złoto p. 0,580, srebro, m. 2,70 g,
2 brylanty w starym szlifie ok. 0,70 ct,
2 diamenty ok. 0,05 ct
cena wywoławcza: 8 500 zł

142
Pierścionek z diamentami
złoto pr. 0,585, m. 2,24 g, 9 szt.
diamentów łącznie ok. 0,62 ct (centr.
ok. 0,42 ct), VS-P/L-M, rozety
cena wywoławcza: 3 000 zł

143
Pierścionek z diamentami
poł. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 2,16 g
diamenty: 9 szt. łącznie ok. 0,95 ct
(centr. ok. 0,75 ct) VS-SI-P/I-L-M-N,
stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 5 500 zł
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144
Pierścionek
platyna, złoto, m. 5,95 g, brylant 4,90 ct,
VS2/M-N (barwa szampańska), 18 szt.
rozet i rautów diamentowych, stary szlif
cena wywoławcza: 140 000 zł

145
Pierścionek z diamentami
Austria, poł. XX w.
białe złoto pr. 0,585, m. 4,30 g, 5 szt.
diamentów łącznie ok. 1,60 ct, SI-P1/H-I,
stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 9 500 zł
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146
Kolczyki
złoto p. 0,580, białe złoto, m. 2,40 g, 2
rozety diamentowe łącznie ok. 0,80 ct
cena wywoławcza: 5 000 zł

147
Wisior ażurowy z diamentami
l. 30. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 5,48 g. 25 szt.
diamentów łącznie ok. 0,50 ct, SI-P1/I-J,
stary szlif brylantowy, niepełne rozety;
śred. 2,8 cm
cena wywoławcza: 2 600 zł

148
Broszka z perłami
2 poł. XIX w.
złoto pr. 0,580, m. 5,85 g, 42 szt.
pereł, śr. 1,0–2,5 mm, kremowo-białe, śred. broszki: ok. 3 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
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Broszka z diamentami i perłami
l. 1940–1950
złoto pr. 0,500 (oprawa kamieni
w srebrze), m. 10,65 g, 40 szt.
diamentów łącznie ok. 0,30 ct,
SI-P1/I-J, niepełne rozety, 4 szt. pereł,
śr. 3,17–3,25 mm, białe, hodowane;
dł. ok. 5,5 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł

150
Kolczyki z diamentami
1 poł. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 7,27 g, 54 szt.
diamentów łącznie ok. 1,20 ct, SI-P1/I-J,
stary szlif brylantowy, niepełne rozety
cena wywoławcza: 3 200 zł

AU KCJA RZ E M I O S Ł A I BIŻUTER II

87

151
Bransoletka
Austro-Węgry, XIX/XX w.
złoto p. 0,580, m. 10,14 g, 3 brylanty
w starym szlifie łącznie ok. 0,55 ct,
2 turkusy
cena wywoławcza: 6 000 zł

152
Dewizka damska z turkusami
pocz. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 80,03 g, turkusy:
17 szt., owalne, kaboszony; dł. 184 cm
cena wywoławcza: 10 000 zł
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153
Kolczyki
Austro-Węgry, XIX w.
złoto p. 0,580, m. 3,13 g, 6 turkusów,
4 perełki; dł. ok. 4 cm
cena wywoławcza: 1 700 zł

154
Kolczyki
XIX w.
złoto p. 0,750, m. 8,14 g, 2 szafiry,
6 perełek, niebieska emalia; dł. ok. 4 cm
cena wywoławcza: 4 000 zł

155
Medalion
kon. XIX w.
złoto pr. 0,585, m. 9 g., granat;
dł. z zawieszką 4,5 cm
cena wywoławcza: 1 300 zł
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156
Broszka z diamentami i rubinem
l. 1930–1950
złoto pr. 0,580, m. 5,09 g, 10 szt. diamentów
łącznie ok. 0,84 ct, SI/K, stary szlif brylantowy,
rubin ok. 0,35 ct, szlif fasetowy; dł.: ok. 4 cm
cena wywoławcza: 2 600 zł

157
Bransoleta w kształcie węża
2 poł. XX w.
srebro pr. 0,800, m. 22 g
cena wywoławcza: 800 zł

158
Pierścionek z rubinem
Wiedeń, XIX/XX w.
złoto p. 0,580, srebro,
m. 3,47 g, rubin ok. 1,10 ct,
8 brylantów w starym szlifie, łącznie
ok. 0,80 ct
cena wywoławcza: 8 500 zł
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159
Pierścionek ze szmaragdem
i diamentami
l. 1940–1950
złoto pr. 0,585, m. 5,51 g, diamenty:
10 szt. łącznie ok. 2,60 ct, SI-P1/H, nowy
szlif brylantowy, szmaragd ok. 2,30 ct,
szlif mieszany
cena wywoławcza: 16 000 zł

160
Pierścionek z szafirem
złoto pr. 0,583, srebro, szafir ok. 1,20 ct,
10 szt. diamentów w starym szlifie,
łącznie ok. 0,60 ct, I-K/VS-P
cena wywoławcza: 4 000 zł
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161
Naszyjnik
złoto pr. 0,585, m. 10,69 g; dł. 47 cm
cena wywoławcza: 1 800 zł

162
Kolczyki z brylantami
złoto pr. 0,585, m. 1,78 g; brylanty
łącznie ok. 0,55 ct, VS-SI, I-J; barwa: I-J,
szlif brylantowy nowy
cena wywoławcza: 3 800 zł

163
Wisior z kameą
Rosja, XIX w.
złoto p. 56, m. 25 g, kość słoniowa;
znak mistrza „AN”, dł. z zawieszką
6,2 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł
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164
Bransoletka z diamentami
art déco, l. 20 – 30. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 7,67 g, 15 szt.
diamentów łącznie ok. 0,70 ct, SI-P1/H,
stary i nowy szlif brylantowy, obwód
ok. 15 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł

165
Bransoletka
art déco, Polska, l. 20.–30. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 49,01 g, obwód:
ok. 17 cm, szer. 2 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł
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166
Pierścionek z brylantami
l. 20.–30. XX w.
złoto p. 0,583, srebro, m. 2,46 g, 7 szt.
diamentów w starym szlifie łącznie
ok. 0,30 ct, J-K/VS-P
cena wywoławcza: 1 600 zł

167
Kolczyki
Wiedeń, l. 20.–30. XX w.
złoto p. 0,580, srebro, m.
1,38 g, 2 brylanty ok. 0,50 ct,
2 diamenty ok. 0,04 ct
cena wywoławcza: 5 000 zł

168
Kolczyki
złoto p. 0,580, m. 1,72 g, 2 brylanty
w starym szlifie ok. 0,70 ct
cena wywoławcza: 6 600 zł
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169
Pierścionek z diamentami
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. 0,585, m. 3,48 g,
14 szt. diamentów łącznie
ok. 0,60 ct, VS-SI-P1/H-I, stary i nowy
szlif brylantowy, rozety
cena wywoławcza: 4 600 zł

170
Pierścionek
l. 20.–30. XX w.
złoto p. 0,580, platyna, m. 3,19 g,
brylant w starym szlifie 0,35 ct, 10 szt.
brylantów łącznie ok. 0,10 ct
cena wywoławcza: 5 000 zł

171
Kolczyki z brylantami
2 poł. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 2,15 g, diamenty:
4 szt. łącznie ok. 0,45 ct, VS-SI-P1/H,
nowy szlif brylantowy; dł. z zapięciem
ok. 3 cm
cena wywoławcza: 1 800 zł
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Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę,
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza
lub równej tej kwocie.
2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.
3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.
4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.
5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może
zostać sprzedany innemu oferentowi.
6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów.
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny
od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować.
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami.
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy
profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających.
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe
informacje o poszczególnych obiektach.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.
1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia,
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim.
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz
z informacją, których obiektów dotyczą.
2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód

osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później.
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu.
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej.
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne
postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu
aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości
postąpienia.
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

III. PO AUKCJI
1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty
w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu
grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard,
VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro,
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym
kursie kupna waluty Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową
można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób
niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych
obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem
i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz;
w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej
40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów
w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów
lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży
ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne
życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą
zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.
8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu
aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych
przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.
Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.
3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1) Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście,
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego.
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych.
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej
cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej
przez Sopocki Dom Aukcyjny.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.
4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt,
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji
uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta,
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot
za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie
6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
2) Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:
a) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA;
b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na
konto galerii organizującej aukcję.
	W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer
obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej
ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu.
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego

ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości
ceny nabycia obiektu.
3) Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty.
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta,
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję,
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.
4) Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.
7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji,
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków
prawnych:
a)	przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym
miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)	odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na
poczet pokrycia szkód;
c)	odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie
pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)	naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia
wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)	odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną
ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt,
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;
f)	wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania
zaległości;
g)	potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
h)	podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.
8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Zgadzając się na
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.
9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)	Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

2)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia
zapłaconej przez kupującego.
3)	Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia,
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5)	Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
1)	Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa
do reprodukowania obiektu.
2)	Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego,
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)	Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2)	Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.
3)	Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania,
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca
uwagę na przepisy:
1)	ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,
2)	ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5,
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,
3)	ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)	Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie
bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja
nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ”
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem:
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane
w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty
powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny,
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez
Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny,
6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. oraz że przysługuje mi prawo
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,
7) zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________ 
Imię i nazwisko					

________________________
data, podpis

Daniel Krysta, LMO98, 2009,
technika własna, płótno,
100 × 140 cm
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT
WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ

Wilhelm Kotarbiński (1849–1921), Dziewczyna w malwach

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
2 5 LI S TO PA DA (S O B O TA ) 2 017 R.
W S IEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Piotr Le Brun (1802–1879), Dziecko z ptaszkiem, olej, płótno, 70 × 58 cm, owal, światło ramy 64,7 cm

AUKCJA SZTUKA ŚWIATA
12 G R U D NIA 2017 R.
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

fragment poz. 51: Waza srebrna ze sceną koronacji Stefana Batorego, l. 70. XIX w.
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fragment poz. 20:
Puchar z wielkim herbem Królestwa Prus,
Poczdam, l. 1713–1740
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