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ZLECENIE LICYTACJI
AUKCJA RZEŹBY • 1 grudnia (sobota) 2018, godz. 17.00
Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz • Bydgoszcz • Jagiellońska 47
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: bydgoszcz@sda.pl) do siedziby SDA Bydgoszcz nie później niż 24 godziny przed
rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: bank ING Bank Śląski S.A. 22 1050
1139 1000 0090 3102 1455
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 Bydgoszcz 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 o
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA Bydgoszcz 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 oraz współorganizatora aukcji Sopockiego Domu Aukcyjnego Bydgoszcz opublikowane w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się 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 oraz Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz nie ponoszą 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 oraz współorganizatora aukcji „CETOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Sopocki Dom
Aukcyjny Bydgoszcz),
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki Dom
Aukcyjny oraz współorganizatora aukcji „CETOR” Sp. z o.o. (Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz), a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji
handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny oraz współorganizatora aukcji „CETOR” Sp.
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz),
6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych są Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. oraz „CETOR” Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy (Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz) 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

BIDDING APPLICATION FORM
21st Century sculpture Auction • Saturday December 1, 2018, 5p.m.
Sopot Auction House Bydgoszcz • Bydgoszcz • Jagiellońska 47
D customers, we encourage you to submit written bids in order to participate in the auction. Phone bidding is also available. Please fill in the bidding application
form and submit it in person, by post, or via e-mail (bydgoszcz@sda.pl) to the Sopot Auction House (SDA) Bydgoszcz no later than 24 hours prior to the
auction. Payment for items can be settled in cash or by card at the gallery or by bank transfer: (ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1139 1000 0090 3102 1455).

Full name ________________________________________________________________________________________________________________
Address _________________________________________________________________________________________________________________

Telefone number, fax, e-mail address __________________________________________________________________________________________
NIP (for companies) ____________________________________ ID document number __________________________________________________

Prior to accepting an auction order, an Auction House employee may request full personal details and a document confirming the identity of the registered
person (ID card, passport, driver’s license). In the case of orders sent by e-mail, postage or fax, a photocopy or scan of such document is requested.
I would like to bid on the following items:
Item number
in catalogue

artist, title

Highest offered price
and/or telephone bidder

Bidding with a limit
SDA Bydgoszcz will represent the buyer up to the given amount, while guaranteeing a purchase of an item for the lowest possible amount. I agree to
one additional bid if another bid of the same amount occurs: Yes o No o
Telephone bidding
In the event of a telephone bid, please provide a current phone number for the auction. SDA Bydgoszcz employees will contact you shortly before the auction
of specified items. The Auction House is not responsible for the failure to participate in the telephone auction in the event of problems connecting to the given
number.
Your bidding card number is: _________________________________________________________
I, the undersigned, declare that:
1) I have read and accept the terms of the AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY of the Sopot Auction House and the
co-organisor of the auction Sopot Auction House Bydgoszcz published in the auction catalogue,
2) I undertake to execute the concluded transactions in accordance with these conditions, in particular to pay the auctioned amount plus the auction fee within
14 days from the date of auction,
3) All data contained in this form is true and in accordance with my best knowledge. In case of non-disclosure or false data, the Sopot Auction House and
Sopot Auction House Bydgoszcz are not responsible,
4) I hereby authorise the processing of my personal data by the Sopot Auction House and auction co-organiser CETOR Pty Ltd and Bydgoszcz branch (Sopot
Auction House Bydgoszcz), for the purposes of the execution of this order, in accordance with the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data,
5) I agree to the processing of my personal data for marketing purposes by the Sopot Auction House and auction co-organiser CETOR Pty. Ltd. (Sopot
Auction House Bydgoszcz) and the sending of catalogues issued by the Sopot Auction House, as well as the electronic transmission of commercial
information, in accordance with the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data
6) I was informed that the administrator of my personal data is Sopocki Dom Aukcyjny Sp. o.o. [Sopot Auction House Pty. Ltd.], CETOR Pty. Ltd. (Sopot
Auction House Bydgoszcz) and that I have the right to access the content of my data and the right to correct it,
7) I have been informed that the personal information provided in this form will not be shared with anyone, except in the case of mandatory information that
must be shared according to legal statutes.

_________________________________
Full Name

________________________
Date and Signature

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.

PRZEWODNIK DLA KLIENTA
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

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.

Wystawy przedaukcyjne

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
● – obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000
zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach
autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.
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
Powyżej 1 000 000

20 000
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 ING BANK ŚLĄSKI.
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 pisem-

ne 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) S opocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą
2)

3)

4)

5)

zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
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.
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.
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.
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

3)

4)
5)

6)

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.
A ukcjoner 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.
Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność.
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.
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 koń-

cowej 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 Aukcyj-

nego. 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

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

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:
przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym miejscu na ryzyko i koszt klienta;
odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;
odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji;
naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
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;
wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości;
potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;
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 Aukcyjn y. 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

Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
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.
1)
2)

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.
5)

10. PRAWA AUTORSKIE
Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.
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.
1)
2)

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
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.
4)
Prawa i obowiązki Sopockiego Domu Aukcyjnego wynikające z warunków sprzedaży aukcyjnej znajdują zastosowanie do współorganizatora aukcji - „CETOR”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz).
1)

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)
u stawy 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.

Customer participation in this auction is governed by the AUCTIONS CONDITIONS OF SALE, CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY, and this
CUSTOMER GUIDE. We encourage you to familiarise yourself with the three-part regulations, which aim to present the legal relationship between
the Sopot Auction House and the buyer during the auction. The Sopot Auction House acts as a commercial intermediary between those presenting
the items for sale and the buyers. The conditions may be revoked by the Sopot Auction House or changed by annexes available in the auction hall
or by the auctioneer’s notice.

CUSTOMER GUIDE

I. PRIOR TO THE AUCTION
1. Starting price
The starting price listed in the catalogue, beneath the item’s description, is the amount from which we start the auction. The auction is ascending in price, i.e.
the auction may end at a price higher than the asking price or equal to that amount.
2. Auction fee
We add an additional auction fee. It is a percentage of the final price of the item and is dependent on the amount of the price. The fee is 18% for an item up to
PLN 100 000 (inclusive) and 15% for an item above PLN 100 000. The auction fee also applies to after-auction sales in the event the item did not sell at auction.
The auction price and the auction fee includes VAT on goods and services. We issue VAT invoices for the purchased objects. We issue them at the express
request of the customer, at the latest seven days from the date of payment.
3. Estimate
An estimate of an item’s value is provided in the catalogue and is intended as a guide for the interested customer. For more information on estimating, we
recommend contacting our experts. Finished bidding in the estimation range or over the upper limit of the estimation is the final transaction. Estimates do not
include auction fees or any additional fees.
4. Reserve price
This is the lowest amount that we can sell an item for, without additional consent from the seller. This amount is confidential. Individual objects, however, may
not have a reserve price. If the final bid is below the reservation price, the auction will result in a conditional transaction. This is announced by the auctioneer
after the hammer is struck.
5. Conditional transactions
This takes place at the moment when the auction has not reached the reserve price. A conditional transaction is treated as a binding offer to purchase an object
at a price bid. We are committed to negotiating prices with the seller, but we cannot guarantee a sale at the price bid. If during the negotiation the customer
decides to raise the offer to the level of the reserve price, or we accept the bid amount, the sale will take effect. If the negotiations fail to produce a positive
result within five working days from the date of auction, the item will be considered unsold. During this period, we reserve the right to accept offers equal to the
guaranteed price for the conditionally sold objects. If we receive such an offer from another bidder, we will inform the customer who has conditionally bought
the item. In this case, the customer has the right to raise his offer to the reserve price and then has the right of priority to purchase the object. Otherwise, the
conditional transaction will not take place and the object may be sold to another bidder.
6. Catalogue items
We provide professional valuations and reliable catalogue descriptions to those who entrusted us to sell an item. They are executed in best faith, using the
experience and expertise of our employees and the experts working with us. In spite of the attention given to each of the objects in the preparation process,
original documentation, exhibit history and bibliography, the information presented may not be exhaustive, and in some cases, certain facts of interest to
subsequent owners, expositions and publications, may be deliberately undisclosed.
7. Item condition
Catalogue descriptions do not describe the condition of items. Lack of this information does not imply that the item is free of defects and damage. It is therefore
advisable for people interested in purchasing a particular item to thoroughly inspect it at the pre-auction exhibition and to consult with a professional conservator
whom we can recommend on request. On special request, we can provide a detailed status report of the object. By preparing this report, our staff assesses
the condition of the item, taking into account its estimated value and the nature of the auction in which it is presented. Although the assessment of objects in
this respect is conducted fairly, it is important to remember that our employees are not professional conservators. If the object is sold in a frame, we are not
responsible for its condition. For unmounted objects we will happily recommend a professional framer.
8. Exhibition of auction items
Pre-auction exhibitions are free of charge for viewers. During the exhibition, we encourage you to contact our experts who will be happy to answer all your
questions and provide you with detailed information about each item.
9. Legend
The following legend explains the symbols you can find in this catalogue:
○ – items manufactured wholly from, or containing, plants or animals designated as protected or endangered
◊ – items with an export license
● – items for which we charge a fee resulting from a so-called droit de suite, i.e. the right of the creator and his heirs to receive remuneration for professional
resale of original copies of works. The fee will be calculated when the amount of the bid exceeds PLN 1000. For items up to PLN 500,000 the fee is 5% of the bid
amount. For items over PLN 500,000 it is 3% of the amount bid. In Poland, droit de suite is regulated by article 19-195 of the Copyright and Related Rights Act
of 4 February 1994, and amended, in line with the European Union Directive 2001/84/EC of the European Parliament and European Council on 27 September
2001, relating to an author’s right to remuneration on the resale of an original copy of an artwork.
II. THE AUCTION
Bids can be made in person or via telephone. Before the auction, buyers are able to request a limit their bids. All bidding methods require registration prior to
the auction.
1. The course of the auction
The auction is conducted by an auctioneer who reads out the items and subsequent bids, indicates the bidders, announces the end of the auction, and points
to the winner. The bidding is terminated when the auctioneer strikes the hammer. This is equivalent to a contract between the auction house and the bidder
who has offered the highest amount. In the event of a dispute, the auctioneer settles the dispute or re-bids the auction. We reserve the right to record images
and sound during the auction process by means of recording devices. We reserve the right to auction only items requested by the auction participants prior
to the auction. In this case, the item numbers are declared to the auction house staff before the auction. The auctioneer has the right to arbitrarily divide or
combine the items, or to withdraw them from the auction without giving reasons. The descriptions in the auction catalogue may be supplemented or altered by
the auctioneer or the person indicated by her prior to the auction. The auction is conducted in Polish, but at a participant’s special request, some of the bidding
may be conducted in parallel in English. Such requests should be submitted no later than one hour before the auction together with the information of the items
concerned.
2. Biddin in person
In order to bid, you must fill out an auction participation form and receive a numbered bidding card. New customers should register at least 24 hours before the
auction to allow us time to process your details. In order to verify your details, we can ask for a document confirming your identity (ID card, passport, driving
license). Personal information of clients is confidential and remains solely with the Sopot Auction House. Your information may be processed to the extent
necessary to execute the bidding order. For customers who have outstanding balances due to purchases at previous auctions, we may refuse participation in
upcoming auctions. Please mind your auction number. If you lose it, please inform us immediately. At the end of the auction, you must receive a confirmation
of the transaction.

3. Telephone bidding
If you are unable to participate in the auction in person, you may be able to bid on the phone through one of our staff members. Customers interested in this
service should send us the completed order form no later than 24 hours before the start of the auction. We are not responsible for the fulfilment of requests
submitted later. The order form is available in the catalogue, at our auction house and on our website. The form must be sent by fax, post, email or submitted in
person. Please include a photocopy of your identity document for verification. Our staff member will connect with the customer before bidding on selected items.
However, we are not responsible for the failure to participate in telephone bidding in the event of problems with connecting a call with a customer. Therefore, we
recommend you specify the maximum amount (without the auction fee) to which we will be able to bid on your behalf. We reserve the right to record and archive
the telephone conversations referred to above. The described service is free and confidential.
4. Bidding on behalf of the client
The second option for customers who cannot personally participate in auctions is placing a request for a limited bid. Customers interested in this service should
submit the relevant form no later than 24 hours before the start of the auction. This is the same form that applies to telephone bidding. The amount included in
the form should not include the auction fee and additional fees, should be expressed in Polish zloty and in accordance with the table of increments presented
later in this guide. If the quoted amount does not match the amounts in the increments table, it will be reduced. Our staff will do their best to ensure that the
customer purchases the selected object at the lowest possible price, but not lower than the reserve price. If the limit is lower than the reserve price, then a
conditional transaction will occur. In the event of two or more requests with the same limit, the order of submission is the deciding factor. The described service
is free and confidential.
5. Table of increments
Bidding commences at the starting price. The auctioneer increases bids according to the table of increments. Depending on the course of the auction, he may,
at his discretion, decide alternative increments.
price
0 – 1 000
1 000 – 2 000
2 000 – 5 000
5 000 – 10 000
10 000 – 30 000
30 000 – 100 000
100 000 – 200 000
200 000 – 500 000
500 000 – 1 000 000
Over 1 000 000

increment
50
100
200
500
1 000
2 000
5 000
10 000
20 000
50 000

III. AFTER THE AUCTION
1. Payment
The buyer is obliged to pay for the auctioned objects within 14 days from the date of the auction. Exceeding this specified period may risk accruing statutory
interest for the period of delay in payment. We accept payment in cash, payment cards (MasterCard, VISA) and bank transfers to the account of the Auction
House. Please include the name of the auction, the date of the auction and the item number in the description field.2. Payment in currencies other than
Polish zloty
All transactions are conducted in Polish zloty. On special request, we can accept payments in Euros, U.S. Dollars or British Pounds. The value of the transaction
paid in a currency other than the Polish Zloty will be increased by a handling fee of 1%. We calculate the conversion based on the daily exchange rate of the
ING BANK ŚLĄSKI.
3. Withdrawal from the contract
In the event of a delay in the buyer’s payment we may cancel the contract with the purchaser after the expiry of the additional deadline for payment.
4. Complaints
All possible complaints are dealt with in accordance with Polish law. Complaints for incompatibility of the goods with the contract can be filed within one year of
issue of the object. We are not liable for hidden physical defects and legal defects of purchased items.
5. Receipt of items
Upon receipt of purchased objects, we require that an identity document be presented. Items may be issued to the purchaser, or a person holding a written
authorization from the buyer. This can only happen at the time of full payment and settlement of all obligations arising from prior purchases. Purchased items
should be received within 30 days of the auction. Otherwise they may be returned to an external warehouse and the customer is charged for transport and
storage costs. The fee will depend on the warehouse operator and the type and size of the item. Consequently, we are responsible for any loss or damage to
the item for 30 days from the auction only.
6. Transport and consignment
We provide basic packaging for purchased items to enable personal pickup. At the client’s explicit request, we can arrange contact with a specialized packaging
and shipping company.
7. Export license
Before participating in the auction, potential buyers are advised to find out if additional permits are required in the event items are to be exported outside of
Poland. We remind you that this is regulated by the Law dated 23 July 2003, relating to the protection and care of antiques (Journal of Laws No. 162, item 1568,
amended). According to this Law, the export of certain items outside the country requires the consent of relevant authorities. This is especially true for paintings
older than 50 years that are worth over PLN 40,000. The buyer is obliged to comply with the provisions in this regard, and the impossibility of obtaining the
relevant documents or any delay in obtaining them does not justify withdrawal from the sale or delay in the payment of the full purchase price for the item. At the
explicit request of the client, we can assist you in contacting a specialized art-related company dealing with the exportation of artworks.
8. Endangered species
Items made of, or containing, animal or plant material, such as coral, crocodile skin, ivory, whale bone, rhinoceros horn, tortoise shell, regardless of age or
content percentage, may require additional permits or certificates prior to export. Please note that obtaining export documents does not imply the ability to
import to another country. The buyer is obliged to comply with the provisions in this regard, and the impossibility of obtaining the relevant documents or delay in
obtaining them does not justify withdrawal from the sale or delay in the payment of the full purchase price for the item. These types of items have been marked
for your convenience by the symbol “○” described in the legend. However, we are not liable for errors or omissions in the designation of items containing items
made from protected or regulated species of plants and animals.

The AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY are a description of the rights and obligations of auctioneers and buyers on
the one hand and the Sopot Auction House and the other. All potential buyers in the auction should carefully read the AUCTION CONDITIONS and the
CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY before bidding.

1. INTRODUCTION

AUCTION CONDITIONS

Each object presented in the auction catalogue is intended for sale on the terms specified:
a) in the terms of the AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY,
b) in other information provided in the rest of the auction catalogue, specifically in the CUSTOMER GUIDE,
c) in the appendices to the auction catalogue or other materials made available by the Sopot Auction House in the auction hall. In any case, a change of conditions may be
made through an appropriate annex or notice given by the auctioneer prior to the auction.
By bidding during the auction, whether personally or by proxy, or on the basis of a bidding order or telephone order, the bidder and the buyer agrees to the wording of these
AUCTION CONDITIONS with changes and additions and CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY.
2. THE AUCTION HOUSE AS A COMMERCIAL INTERMEDIARY
The Sopot Auction House acts as an intermediary acting on its own behalf, but on behalf of person authorised to regulate the object, unless otherwise specified in the
catalogue, its changes or announcements prior to the auction.
3. BIDDING IN AUCTIONS
1) The Sopot Auction House may, at its discretion, refuse to allow certain persons to participate in the auction or post-auction sales. All bidders must register before the
auction, provide the required information in the registration form, present an identity document, and collect an auction number.
2) For the convenience of bidders, who cannot participate in the auction in person, Sopot Auction House may execute a written bid. In this case, the absentee bidder should
complete the Bidding Order form, which can be found in the catalogue, on the website of the Sopot Auction House or in the galleries of the Sopot Auction House. The
amount indicated by the bidder in the auction should not include the auction fee and additional fees, should be expressed in Polish zloty and in accordance with the table
of increments. If the quoted amount does not match the amounts in the bets table, it will be lowered. The auctioneer does not accept an auction order, in which there is no
indicated maximum amount to which the Sopot Auction House can fulfil the order. The Sopot Auction House will endeavour to buy the selected object at the lowest possible
price, but not lower than the reserve price. If the bid given by the bidder is lower than the reserve price and at the same time is the highest bid, then a conditional transaction
occurs. In the case of two or more orders with the same limit, the order of entries is the deciding factor. All bidding orders together with a photocopy of an identity document
enabling verification of personal data should be sent (by post, fax or e-mail) or delivered personally to the gallery of the Sopot Auction House at least 24 hours before the
auction starts. Subsequent orders may not be executed.
3) People interested in bidding via telephone are required to submit a Bidding Order form, available in the catalogue, on the website of the Sopot Auction House or in the
galleries of the Sopot Auction House. All bidding orders should be sent (by post, fax, e-mail) or personally to the gallery of the Sopot Auction House at least 24 hours before
the auction. You are also required to submit a photocopy of your identity document for verification of your personal data. Subsequent orders may not be executed. Phone
bidding can be recorded, placing an order constitutes agreement to record the phone call. In case of difficulties with the phone call, the bidder may specify on the order the
limit to which the auction house employee will bid in the event of no phone connection. If no limit is specified on the order, the auction house employee considers in this
case that the client offers at least the asking price.
4) During bidding, both in person and by telephone, or through an employee of the Sopot Auction House, the bidder shall take personal responsibility for payment of the
auctioned items, as described in detail in paragraph 3 of point 5 below, unless an agreement has been expressly agreed in writing by the Sopot Auction House that the
bidder is the proxy of the identified third party accepted by the Sopot Auction House.
5) The bidding service is not subject to a fee. The Sopot Auction House is committed to taking due diligence in the execution of orders, however, it is not responsible for
failure to deliver such offers, unless the fault for lack of execution of orders is solely on the side of the Sopot Auction House.
4. AUCTION PROCESS
1) Items may be offered subject to a reserve price, which is the confidential minimum sale price agreed between the Sopot Auction House and the seller.
2) The auctioneer may withdraw any item at any auction, again offer the item for sale in the event of an error or dispute as to the outcome of the auction (this applies also
immediately after a hammer strike). In this case, the auctioneer may take any action she deems appropriate and reasonable. Should any dispute as to the outcome of the
auction arise after the auction, the result of the auction is deemed final.
3) The auctioneer starts the auction and decides on the amount of further bids. In order to achieve the reserve price of the object, the auctioneer and employees of the
Sopot Auction House may submit bids on behalf of the seller without indicating that they are doing so, either by submitting successive bids or in response to bids submitted
by other bidders. If there are no offers for an item, the auctioneer may consider the item to be unsold.
4) The prices at the auction are quoted in Polish zloty and payment is expected in this currency.
5) The bidder who has offered the highest amount accepted by the seller is the winner of the auction. A hammer strike by the auctioneer means acceptance of the highest
bid and the conclusion of a sale agreement between the Sopot Auction House and the buyer. The risk and responsibility for the property being owned by the buyer is
described in paragraph 6 below.
6) Each postage sale of objects offered at the auction is also subject to the terms of the AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY.
5. ACQUIRED PRICE AND AUCTION COST
1) An additional auction fee applies and is dependent on the amount of the final price. The fee is 18% for an item up to PLN 100 000 (inclusive) and 15% for an item above
PLN 100 000. The auction fee also applies to after-auction sales in the event the item did not sell at auction.
2) Unless otherwise agreed, the buyer is obliged to pay the claim within 14 days of the date of auction, regardless of obtaining an export permit or any other permit. Fees
are to be paid in Polish zloty in cash, by card, or by bank transfer:
a) The Sopot Auction House accepts payment by MasterCard and VISA;
b) The Sopot Auction House accepts the payment by bank transfer to the auction gallery’s account.
In the title of the transfer, please specify the name of the auction, the auction date and the item number.
3) The ownership of the purchased property will not be transferred to the buyer until the Sopot Auction House receives the full purchase price for the item, including the
auction fee. The Sopot Auction House is not obliged to transfer the item to the buyer until the payment is transferred from the buyer. A prior transfer to the buyer is not
equivalent to the transfer of ownership of the object to the buyer or the exemption from payment of the buyer’s purchase price

6. RECEIPT OF PURCHASE
1) Receipt of the auctioned items is possible after payment of the full purchase price and settlement of other payments to the Sopot Auction House. As soon as the buyer
meets all requirements, he should contact the Sopot Auction House to arrange collection.
2) The buyer should collect the purchased property within 30 days of the auction date. After that time, the auction house will send all the auctioned objects to an external
warehouse and the buyer will be charged for transport and storage costs. The fee will depend on the warehouse operator and the type and size of the item. Acceptance
of this condition is equivalent to accepting the rules of the storage company. After 30 days from the date of the auction, the buyer assumes the risk of loss and damage
to the item, as well as burdens associated with such object, including the costs of insurance. The Sopot Auction House is responsible for the buyer for damage or loss of
property, but only up to the purchase price of the item.
3) For the convenience of the buyer, the Sopot Auction House free of charge provides the basic packaging of the item allowing for its collection. At the explicit request
of the buyer, the Sopot Auction House can help you in contacting a specialised packaging and shipping company. Each such order is held under the responsibility of the
customer. The Sopot Auction House is not responsible for poor rendering of services by carriers or other third parties. If a customer chooses the transport company himself,
his representative should contact the Sopot Auction House at least 24 hours before the scheduled pick up.
4) The Sopot Auction House will require proof of identity before transferring the object to the buyer or his representative, who should additionally have a written authorisation
from the buyer.
7. NO PAYMENT
Without prejudice to the other rights of the seller, if the purchaser fails to pay the full purchase price for the item within 14 days of the date of auction, the Sopot Auction
House may apply one or more of the following remedies:
a) store the object in the galleries of the Sopot Auction House or in a place at the risk and at the expense of the client;
b) refrain from selling the property, retaining the existing fees for compensation;
c) refuse the buyer’s orders in the future or only accept such an order provided that a deposit is paid;
d) calculate statutory interest at the rate of 12% per annum from the date of payment to the date of payment of the full purchase price;
e) resell the object at auction or privately with estimates and minimum price established by the Sopot Auction House. If the second auction object is sold for an amount
lower than the purchase price at which the buyer has auctioned the object, the delayed purchaser will be required to cover the difference with the costs of conducting an
additional auction;
f) initiate court proceedings against the buyer to recover arrears;
g) deduct the buyer’s claims against the Sopot Auction House on receivables resulting from other transactions;
h) take any other action appropriate to the circumstances.
8. CUSTOMERS’ PERSONAL INFORMATION
In connection with the services provided and legal requirements related to the auction, the Sopot Auction House may require clients to provide personal information or in
some cases (e.g. to check solvency, customer identity or to avoid counterfeiting) to obtain customer data from third parties. The Sopot Auction House may also use personal
data provided by the client for marketing purposes, providing materials on products, services or events organized by the Sopot Auction House. By agreeing to the terms of
the AUCTION CONDITIONS and giving personal details, customers agree that the Sopot Auction House may use this data for the above mentioned purposes. If you would
like more information about our privacy policy, would like to correct your details, or unsubscribe from further marketing correspondence, please contact us on 58 550 16 05.
9. LIMITATION OF LIABILITY
1) The Sopot Auction House excludes all guarantees other than those in the CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY to the fullest extent allowed by applicable laws.
2) Subject to Clause 5 in paragraph 9, the sole responsibility of the Sopot Auction House shall be limited to the purchase price paid by the buyer.
3) The Sopot Auction House is not liable for any errors or omissions in the information provided to clients and shall not be liable to any bidder for errors during the course
of the auction or to the extent of the sale of the property.
4) Subject to Section 5 of paragraph 9, the Sopot Auction House shall not be liable to the buyer for damages exceeding the purchase price referred to in paragraph 1
above, regardless of whether such damage is characterized as direct, indirect, special, incidental or consequential. The Sopot Auction House is not obliged to pay interest
on the purchase price.
5) Nothing in these AUCTION CONDITIONS excludes or restricts the liability of the Sopot Auction House against the buyer resulting from any fraud or misleading or
intentional misconduct.
10. COPYRIGHT
1) The seller does not provide the buyer with copyrights or the right to reproduce the item.
2) Copyrights for all photographs, illustrations and texts related to the item, made by or for the Sopot Auction House, including the contents of this catalogue, are the
property of the Sopot Auction House. They cannot be used by the buyer or other persons without the prior written consent of the Sopot Auction House.
11. GENERAL PROVISIONS
1) These AUCTION CONDITIONS, together with the subsequent amendments and supplements referred to in paragraph 1 above, and the CONDITIONS CONFIRMING
AUTHENTICITY, shall exhaust all the rights and obligations between the parties in respect of the sale of the object.
2) All submissions should be submitted in writing to the Sopot Auction House. Notices addressed to clients will be sent to the address given in the last correspondence
with the Sopot Auction House.
3) If any provision in the terms of the AUCTION CONDITIONS is void or unenforceable, the remainder of this agreement will continue to apply. No action or delay in
exercising the rights arising from the AUCTION CONDITIONS does not constitute a waiver of the validity of all or part of the terms in the AUCTION CONDITIONS.
4) The rights and obligations of the Auction House resulting from the AUCTION CONDITIONS also apply to the co-organiser of the auction CETOR Pty. Ltd. Bydgoszcz
(Sopot Auction House in Bydgoszcz).
12. APPLICABLE LAW
The rights and obligations of the parties resulting from these AUCTION CONDITIONS, CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICATION, the auction, and any matters
related to the above provisions shall be governed by Polish Law. The Sopot Auction House in particular highlights the following:
1) the Act of 23 July 2003 on the protection of antiques and care for antiques (Journal of Laws No. 162, item 1568, amended) - export of certain objects outside the country
requires the consent of the relevant authorities
2) the Act of 21 November 1996 on museums (Journal of Laws of 1997, No. 5, item 24, amended) - registered museums have the right of first purchase of items directly at
the auction for the auction price plus the auction fee
3) the Act of 16 November 2000 on countering the transactions of funds from illegal or undisclosed sources and countering the financing of terrorism (Journal of Laws of
2000, No. 116, item 1216, amended) The Auction House is obliged to collect personal data of purchasers performing transactions above EUR 15 000.

CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY
By the authenticity of the object we understand the proper attribution of the item’s author and the correct dating of the object. The Sopot Auction House guarantees the
authenticity of the objects presented in this catalogue for 5 years from the date of sale by the Sopot Auction House with the following reservations:
1) The Sopot Auction House guarantees the authenticity of the object only to the direct buyer of the object (the consumer). This warranty does not cover:
a) subsequent owners of the item, including persons who have acquired it in a direct purchase in exchange for payment, by donation or inheritance;
b) any item to which exists a dispute about its authorship;
c) an item whose authorship is merely implied, which in the catalogue and on the certificate is marked with the following: no date of life after the artist’s name and
surname, the artist’s name preceded by the initials only, the question mark in parentheses or without brackets (“?” or “(?)”) Before or after the artist’s name and surname:
“Attributed “or” Attrib. “;
d) an item created in the artist’s style in a more or less a close circle of influence, which in the catalogue and on the certificate is marked with the use of “circle”, “school”
or “imitator” before or after the artist’s name and surname;
e) an item whose authorship is consistent with the generally accepted opinion of specialists, scholars and other experts;
f) an item for which the catalogued date differs from the actual one by less than 15 years;
g) an item for which a correct definition of the century has appeared in dating; incorrect definition of a part of a century (half or quarter);
h) items from the twentieth century, the nineteenth century and older, in which the actual dating is different from the one in the catalogue in favour of the object, i.e. the
object turned out older than it was given in the description;
i) an item whose description and date has been declared inaccurate using scientific methods or tests that were not generally accepted at the time of its release, or at that
time were considered to be excessively expensive or unfeasible, or would, in all probability, result in a loss of value of the item.
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