___________________________________

UMOWA USŁUGI POŚREDNICTWA
W SPROWADZENIU POJAZDU Z USA
___________________________________
ZAWARTA
DNIA […] ROKU
W KRAKOWIE

POMIĘDZY
DARIUSZEM SALETNIKIEM
A
[…]

Niniejsza Umowa o wykonanie usługi pośrednictwa w sprowadzeniu pojazdu z USA („Umowa”) została
zawarta w dniu […] roku w Krakowie, w lokalu przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy, pomiędzy:
1. Dariuszem Saletnikiem, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA GARAGE V8, DARIUSZ SALETNIK z siedzibą w Krakowie,
ul. Nadbrzezie 8, 31-983 Kraków, adres do korespondencji os. Tysiąclecia 43/21, 31-610
Kraków, NIP 6782698761,
Reprezentowanym przez pełnomocnika […]
-

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,

-a–
2. …………………………………………, PESEL ………………………, zam. ……………………………………,
tel …, mail …

-

zwanym dalej „Zleceniodawcą”,

-

łącznie zwanymi dalej „Stronami”

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:
1.

PRZEDMIOT UMOWY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Przedmiotem Umowy jest usługa odpłatnego pośrednictwa w zakupie i sprowadzeniu
pojazdu z USA.

1.2.

Usługa stanowiąca przedmiot umowy obejmuje przedstawienie Zleceniodawcy ofert
sprzedaży pojazdów mechanicznych na amerykańskich portalach ubezpieczeniowych, zakup
wskazanego przez Zleceniodawcę pojazdu na aukcji w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy na
podstawie pełnomocnictwa udzielanego wraz z zawarciem Umowy, jak również doradztwo
i pomoc w sprawach związanych z organizacją transportu pojazdu do miejsca przeznaczenia
oraz w wykonaniu obowiązków celnych i skarbowych związanych ze sprowadzeniem pojazdu
z zagranicy.

1.3.

Zleceniodawca

zobowiązuje

się

do

nieodwoływania

udzielonego

pełnomocnictwa,

stanowiącego załącznik do Umowy. Odwołanie pełnomocnictwa jest jednoznaczne
z niewykonaniem Umowy przez Zleceniodawcę.
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2.

WYBÓR I ZAKUP POJAZDU

2.1.

Pojazd, w nabyciu którego pośredniczy Zleceniobiorca, zostanie zakupiony na licytacji
amerykańskich portali ubezpieczeniowych. Pojazd będzie używany, może nosić ślady
użytkowania oraz posiadać wady, które powinny zostać opisane przez sprzedającego.

2.2.

Zleceniodawca wskaże pojazd do zakupu spośród zaprezentowanych przez Zleceniobiorcę
ofert z amerykańskich portali aukcyjnych. Wskazanie pojazdu może odbyć się pisemnie,
mailowo lub przez wiadomość SMS. Jednocześnie ze wskazaniem pojazdu, Zleceniodawca
określa maksymalną kwotę, jaka ma zostać zaoferowana w jego imieniu w licytacji.

2.3.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Zleceniobiorca uczestniczy w aukcjach
i dokonuje zakupu pojazdu działając w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy, co oznacza,
że Zleceniodawca

jest

związany

warunkami

licytacji

oraz

regulaminami

portali

ubezpieczeniowych i to Zleceniodawca jest podmiotem praw i obowiązków związanych
z udziałem w licytacjach i z zakupem pojazdu, a w szczególności wiąże go obowiązek zapłaty
ceny zakupu pojazdu oraz wszelkich opłat, w tym opłat aukcyjnych oraz kosztów transportu.
Zleceniodawca oświadcza, że został zapoznany z regulaminami aukcji, wysokością opłat
i kosztów związanych z zakupem pojazdu i terminami ich płatności.
2.4.

Zleceniodawca po wskazaniu pojazdu i określeniu maksymalnej kwoty swojej oferty nie może
zmienić swojego wyboru. Pełnomocnictwo ma w tym zakresie charakter nieodwołalny.

2.5.

W przypadku wygrania aukcji, Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich
należności wynikających z udziału w aukcji, w tym ceny zakupu pojazdu, opłat aukcyjnych,
oraz kosztów transportu pojazdu, a to w terminie 2 dni od wskazania przez Zleceniobiorcę
danych do płatności. Zleceniodawca oświadcza, że został zapoznany ze wszelkimi kosztami
związanymi z zakupem i sprowadzeniem pojazdu.

2.6.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że usługa transportowa zostanie nabyta na jego
rzecz i w jego imieniu, na podstawie udzielonego Zleceniobiorcy pełnomocnictwa. Usługa
transportowa zostanie wybrana przez Zleceniodawcę spośród ofert przedstawionych na
giełdzie transportowej.

3.

KAUCJA, ZADATEK I WYNAGRODZENIE

3.1.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest uprzednia wpłata przez Zleceniodawcę kwoty […]
PLN tytułem zadatku na poczet wynagrodzenia Zleceniobiorcy oraz […] % kwoty określonej
w punkcie 2.2 Umowy, tytułem kaucji, która zostanie przeznaczona na poczet części ceny
zakupu pojazdu.

3.2.

Jeżeli kaucja jest wpłacona w PLN, a następnie przeznaczona na zapłatę ceny zakupu
pojazdu w USD, to przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP z dnia wygrania licytacji.

3.3.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosi […] PLN netto. Do kwoty wynagrodzenia należy
doliczyć stawkę obowiązującego podatku VAT (na dzień zawarcia umowy 23%).

Strona 3 z 7

3.4.

Wynagrodzenie pokrywane jest z wpłaconego przez Zleceniodawcę zadatku, a jeżeli zadatek
nie wyczerpuje wynagrodzenia w całości, jego pozostała część płatna jest w terminie 3 dni
od zakupu pojazdu.

3.5.

Zadatek określony w Umowie ma takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez
jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy
odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie
wyższej.

3.6.

Brak wyboru przez Zleceniodawcę pojazdu spośród przedstawionych mu ofert nie stanowi
podstawy do stwierdzenia niewykonania umowy przez Zleceniobiorcę.

3.7.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że ewentualne rozwiązanie Umowy nie ma wpływu
na skuteczność wszelkich czynności dokonanych przez Zleceniobiorcę na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, a w szczególności rozwiązanie niniejszej Umowy po zakupie
pojazdu nie powoduje nieskuteczności zakupu pojazdu, który pozostanie własnością
Zleceniodawcy.

3.8.

W razie niewygrania aukcji, kaucja zostanie przeznaczona na udział w kolejnej aukcji lub
zwrócona Zleceniodawcy na jego żądanie.

4.

SPROWADZENIE POJAZDU

4.1.

Orientacyjny czas transportu pojazdu do nabywcy wyniesie 45 dni roboczych. Powyższy
termin nie stanowi zobowiązania Zleceniobiorcy i jest od niego niezależny.

4.2.

Pojazd jest w czasie transportowania nieubezpieczony. Zleceniobiorca może na żądanie
Zleceniodawcy ubezpieczyć pojazd za dodatkowym kosztem.

4.3.

Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprowadzeniem
pojazdu, w tym kosztów transportu, odprawy celnej, rozładunku kontenera, opłat celnoskarbowych we wskazanym przez Zleceniodawcę kraju odbioru, a także wszelkich kosztów
mogących powstać w razie opóźnienia w odbiorze pojazdu.

4.4.

Sprzedający wydaje wraz z pojazdem:
-

TITLE pojazdu (tytuł własności pojazdu)

-

fakturę zakupu potwierdzającą przeniesienie własności pojazdu

5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

5.1.

Zleceniobiorca działa jako pełnomocnik Zleceniodawcy i udziela mu porad związanych z
procedurą zakupu i sprowadzenia pojazdu. Zleceniobiorca nie odpowiada za informacje
udzielone przez sprzedającego pojazd, w szczególności za stan pojazdu w chwili zakupu, nie
udziela własnych oświadczeń i zapewnień co do stanu pojazdu, nie udziela rękojmi, ani
gwarancji.

5.2.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że pojazdy oferowane na aukcjach portali
ubezpieczeniowych mogą być i zwykle są obciążone wadami, a ich zdjęcia i opis mogą w
pełni nie odzwierciedlać stanu technicznego. Stan wizualny pojazdów może w pewnym
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stopniu odbiegać od stanu uwidocznionego na zdjęciach, w szczególności ze względu na
zarysowania powstałe na skutek transportowania. Sprzedający nie gwarantuje, że do
pojazdu załączone będą kluczyki, nawet jeśli były one widoczne na zdjęciach. Regulaminy
portali zawierają zapisy, że sprzedawane pojazdy nie są w stanie nadającym się do jazdy,
ani też nie są utrzymywane na jakimkolwiek gwarantowanym poziomie jakości.
5.3.

Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że sprzedający nie udziela gwarancji i rękojmi na
sprzedawane pojazdy.

5.4.

Zleceniobiorca nie pośredniczy w ewentualnych procedurach reklamacyjnych w jakimkolwiek
zakresie, w szczególności w sprawach o usunięcie wad, obniżenie ceny pojazdu czy
odstąpienie od umowy.

5.5.

W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Zleceniodawcę, będzie
on zobowiązany do zwrotu Zleceniobiorcy wszystkich poniesionych przez niego kosztów
związanych z wykonaniem Umowy, niezależnie od zachowania przez Zleceniobiorcę
wpłaconego zadatku.

5.6.

Zleceniobiorca może niniejszą Umowę wykonywać osobiście oraz przy pomocy osób trzecich.

6. POUFNOŚĆ
6.1.

Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o informacjach poufnych (dalej: Informacje Poufne),
rozumie się przez to wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zleceniobiorcy,
w szczególności informacje organizacyjne, finansowe, prawne, biznesowe, techniczne, w tym
dotyczące zakresu współpracy, know-how lub inne informacje mające wartość gospodarczą,
a także informacje pozyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji,
niezależnie od sposobu ich ujawnienia osobie trzeciej będącej wykonawcą lub działającej w
imieniu Zamawiających (w tym na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych
środków), z wyłączeniem informacji albo danych:
6.1.1.

które są lub staną się publicznie dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia
niniejszej Umowy,

6.1.2.

które zostaną ujawnione przez Zleceniodawcę po uprzednim uzyskaniu pisemnej
zgody Zleceniobiorcy,

6.1.3.

co do których Zleceniodawca będzie zobowiązany do ich ujawnienia na podstawie
bezwzględnie

obowiązujących

przepisów

prawa,

w

tej

jednak

sytuacji

Zleceniodawca zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie
Zleceniobiorcy.
6.2.

Zleceniodawca zobowiązuje się niniejszym podjąć wszelkie środki niezbędne do zachowania
w poufności Informacji Poufnych, a w szczególności zobowiązuje się:
6.2.1.

nie ujawniać Informacji Poufnych jakimkolwiek osobom trzecim,

6.2.2.

nie wykorzystywać Informacji Poufnych w jakikolwiek sposób, w szczególności na
cele własnej działalności gospodarczej,
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6.2.3.

nie kopiować, nie utrwalać oraz nie powielać w jakikolwiek sposób pozyskanych
przez Zleceniodawcę Informacji Poufnych w celach innych niż związane z
wykonaniem niniejszej Umowy

6.3.

Obowiązek zachowania poufności wiąże Zleceniodawcę bezterminowo.

6.4.

Zleceniodawca wyraża zgodę na publikację zdjęć sprowadzonego pojazdu na stronach
internetowych oraz kontach w mediach społecznościowych Zleceniobiorcy.

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.2.

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

7.3.

Strony oświadczają, że jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy okazałyby się nieważne, nie
uchybia to ważności pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynika, iż bez
postanowień

dotkniętych

nieważnością

Strony

nie

zawarłyby

Umowy.

Nieważne

postanowienia zastąpione zostaną innymi, ważnymi postanowieniami, tak aby osiągnięty
został cel Umowy.
7.4.

Ewentualne spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo
według siedziby Zleceniobiorcy.

7.5.

Zleceniodawca oświadcza, że otrzymał wzór Umowy przed jej zawarciem i miał możliwość
swobodnego zapoznania się z jej treścią.

7.6.

Umowa została zawarta w lokalu przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy / Umowa została zawarta
na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy.

7.7.

Jeżeli Umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów w terminie 14 dni od jej zawarcia. W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub
poza lokalem przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy, Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości,
że Zleceniobiorca rozpocznie wykonywanie Umowy po terminie 14 dni od jej zawarcia.
Za wyraźną zgodą Zleceniodawcy usługa może zostać w pełni wykonana przed tym
terminem, z tym, że w takiej sytuacji Zleceniodawcy nie będzie przysługiwało opisane wyżej
prawo odstąpienia od umowy. Wygranie licytacji i zakup pojazdu stanowi wykonanie usługi
w pełni.

7.8.

Zleceniodawca potwierdza, że przed zawarcie umowy został wyczerpująco poinformowany
o:
7.8.1.

głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz
sposobu porozumiewania się z konsumentem;

7.8.2.

danych identyfikujących przedsiębiorcy, w szczególności o firmie, organie, który
zarejestrował

działalność

gospodarczą,

i

numerze,

pod

którym

został

zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu
przedsiębiorstwa;
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7.8.3.

łącznej cenie lub wynagrodzeniu za usługę Zleceniobiorcy wraz z podatkami i
sposobie w jaki będzie ono obliczone, a także opłatach za dostarczenie, usługi
pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości
tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;

7.8.4.

sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej
przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

7.8.5.

przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;

7.8.6.

czasie trwania umowy, sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy

7.8.7.

sposobie i terminie zapłaty;

7.8.8.

sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej
przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

7.8.9.

sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27
ustawy o Prawach Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy,
zawartym w załączniku nr 2 do ustawy

7.8.10. o okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
7.8.11. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu
nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
7.8.12. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli
umowa jest zawarta na czas nieoznaczony
7.8.13. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych,
które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;
7.8.14. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
W dowód powyższego Strony zawarły Umowę w formie pisemnej.

Zleceniobiorca

Zleceniodawca
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