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OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA 
Z DNIA 8 CZERWCA 2019 ROKU (OWZ) 

WERSJA 1/2019 
 

DEFINICJE 
 

1. Wszelkie pojęcia, nazwy, skróty oraz zwroty użyte w niniejszym dokumencie zapisane wielkimi literami mają identyczne znaczenie jak ich odpowiedniki użyte 
w Regulaminie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu <https://bid.cars> z dnia 8 czerwca 2019 roku.  
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

2. Niniejsze OWZ mają zastosowanie do każdego ZLECENIA realizowanego przez BIDCARS na rzecz ZLECENIODAWCY, który złożył ofertę ZLECENIA za 
pośrednictwem SERWISU, a nie podpisał z BIDCARS odrębnej umowy. 

3. W przypadku gdy ZLECENIODAWCA podpisał z BIDCARS odrębną umowę, postanowienia tejże umowy mają pierwszeństwo przed OWZ.  
4. OWZ pozostaje jednak wiążące w zakresie nieuregulowanym przez umowę o której mowa powyżej.  

 
OŚWIADCZENIA 
 

5. BIDCARS oświadcza, że: 
− posiada licencję uprawniającą do uczestniczenia w licytacjach pojazdów wystawianych na aukcjach DOMÓW AUKCYJNYCH w USA, przy czym licencja 

ta w niektórych przypadkach może nie obejmować stanów Alabama, Michigan, Wisconsin, Utah lub Nevada. 
− z uwagi na trudności związane z wstępną identyfikacją stanu z jakiego pochodzi wybrany przez ZLECENIODAWCĘ POJAZD, BIDCARS może odstąpić 

od realizacji ZLECENIA w przypadku gdyby w późniejszym etapie licytacji okazało się, że POJAZD licytowany jest ze stanu na który BIDCARS nie 
posiada licencji; 

− wszelkie transakcje bankowe i rozliczenia będące częścią lub wynikające ze stosunku ZLECENIA takie jak m. in.: prowizja BIDCARS, cena POJAZDU, 
opłaty manipulacyjne DOMU AUKCYJNEGO, koszty frachtu POJAZDU, oraz ewentualne kary postojowe dokonywane będą w dolarach amerykańskich 
chyba że co innego wynika z dokumentacji stanowiącej podstawę transakcji; 

− DOM AUKCYJNY działa według własnego regulaminu i ma prawo do anulowania aukcji według własnego uznania, a także do ponownego wystawiania 
POJAZDÓW na aukcje, w związku z czym zakup POJAZDU następuje dopiero w chwili skutecznego i terminowego opłacenia POJAZDU, nadto niektóre 
aukcje POJAZDÓW zamieszczone w DOMU AUKCYJNYM mogą wymagać dla swej ważności akceptacji zwycięskiej oferty przez sprzedawcę 
POJAZDU, w związku z czym samo zwycięstwo w LICYTACJI NA ŻYWO nie gwarantuje zakupu POJAZDU; 

− posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację ZLECENIA.  
6. ZLECENIODAWCA przyjmuje powyższe do wiadomości i oświadcza, że: 

− posiada rachunek bankowy z którego może wykonywać przelewy w dolarach amerykańskich, z opcją zaksięgowania przelewu na koncie odbiorcy 
mającego siedzibę w USA w ciągu 24 godzin od momentu zlecenia przelewu; 

− dokonał wyboru POJAZDU samodzielnie i według własnego uznania, zapoznał się z jego opisem, stanem technicznym oraz historią, oraz że ma 
świadomość ryzyka jakie towarzyszy zakupowi POJAZDÓW powypadkowych lub w inny sposób uszkodzonych; 

− zna ryzyko związane z ograniczeniem prawa do odstąpienia od umowy w przypadku kupna rzeczy w drodze licytacji i aukcji i nie będzie wnosił o 
odstąpienie od umowy zakupu POJAZDU w ten sposób zawartej ani także nie będzie domagał się obniżenia ceny w przypadku, gdy wylicytowany 
POJAZD nie będzie spełniał jego oczekiwań, 

− posiada środki niezbędne do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem i realizacją ZLECENIA, w tym także prowizji BIDCARS. 
 
ISTOTA ZLECENIA, ZASTĘPSTWO POŚREDNIE 
 

7. ZLECENIE jest umową starannego działania. BIDCARS nie gwarantuje osiągnięcia przez ZLECENIODAWCĘ zamierzonego rezultatu.  
8. ZLECENIE wykonywanie jest odpłatnie. Za wykonanie ZLECENIA BIDCARS pobiera prowizję. 
9. ZLECENIE ma charakter zastępstwa pośredniego. Oznacza to, że BIDCARS przyjmując ZLECENIE będzie działać w imieniu własnym, lecz na rzecz i na 

rachunek ZLECENIODAWCY tj. BIDCARS będzie zawierać wszelkie umowy i dokonywać wszelkich czynności faktycznych prowadzących do zakupu i 
sprowadzenia POJAZDU do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu docelowego, a ZLECENIODAWCA zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty 
wynikające z umów zawartych przez BIDCARS oraz czynności faktycznych dokonanych przez BIDCARS w celu realizacji ZLECENIA. 
 
ZŁOŻENIE OFERTY ZLECENIA I ZAWARCIE UMOWY  
 

10. Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem SERWISU poprzez skuteczne złożenie oferty ZLECENIA i potwierdzeniu jej przyjęcia przez BIDCARS. 
11. BIDCARS informuje ZLECENIODAWCĘ o przyjęciu ZLECENIA poprzez przesłanie stosownej informacji na jego adres mailowy podany podczas rejestracji 

KONTA w SERWISIE oraz przez ujawnienie tej informacji na KONCIE ZLECENIODAWCY prowadzonym w ramach SERWISU. 
12. BIDCARS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji ZLECENIA w przypadku zajścia co najmniej jednej ze wskazanych poniżej okoliczności: 

− stan techniczny POJAZDU ujawniony po przyjęciu ZLECENIA a jeszcze przed zakończeniem LICYTACJI NA ŻYWO w sposób istotny odbiega od stanu 
technicznego tego POJAZDU ujawnionego w początkowej ofercie DOMU AUKCYJNEGO (np. w trakcie LICYTACJI WSTĘPNEJ DOMU AUKCYJNEGO 
ujawnione zostaną okoliczności takie jak zalanie POJAZDU lub zniszczenie w stopniu znacznym), 

− zachodzi wysokie prawdopodobieństwo niemożliwości zarejestrowania POJAZDU w kraju pochodzenia ZLECENIODAWCY i brak jest kontaktu ze 
ZLECENIODAWCĄ, 

− realizacja zlecenia jest obiektywnie niemożliwa lub znacznie utrudniona z uwagi na relatywnie krótki odstęp czasowy pomiędzy złożeniem ZLECENIA a 
zakończeniem LICYTACJI WSTĘPNEJ DOMU AUKCYJNEGO (w szczególności dotyczy to ZLECEŃ złożonych w godzinach nocnych czasu 
europejskiego CET, obejmujących POJAZDY, których LICYTACJA WSTĘPNA SERWISU kończy się w ciągu kilku godzin od momentu złożenia 
ZLECENIA przy czym za porę nocną uważa się okres w godzinach od 23:00 do 8:00 dnia następnego), 

− BIDCARS nie posiada licencji na licytację POJAZDU w danym stanie USA.  
13. BIDCARS niezwłocznie informuje ZLECENIODAWCĘ odstąpieniu od realizacji ZLECENIA podając przy tym jego powód. 

 
PRZEDMIOT ZLECENIA 
 

14. Poprzez zawarcie umowy ZLECENIA, ZLECENIIODAWCA zleca a BIDCARS przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: 
− dążeniu do nabycia POJAZDU przez BIDCARS w imieniu własnym lecz na rzecz i na rachunek ZLECENIODAWCY poprzez aktywne uczestnictwo w 

aukcji POJAZDU organizowanej za pośrednictwem SERWISU DOMU AUKCYJNEGO kolejno w LICYTACJI WSTĘPNEJ DOMU AUKCYJNEGO oraz w 
LICYTACJI NA ŻYWO,  

− pomoc w organizacji frachtu zakupionego POJAZDU z USA do wybranego przez ZLECENIODAWCĘ portu morskiego (bez odprawy celnej w porcie 
przeznaczenia POJAZDU), 

− w przypadku złożenia przez ZLECENIODAWCĘ oferty obejmującej także usługę „Home delivery”, dokonanie przez BIDCARS odprawy celnej oraz 
organizacja transportu POJAZDU z portu jego przeznaczenia pod adres wskazany przez ZLECENIODAWCĘ.  

15. Szczegółowe warunki licytacji, zakupu oraz frachtu i ewentualnego transportu ustalane są przez ZLECENIODAWCĘ za pośrednictwem SERWISU. 
16. W przypadku gdy w stosunku do tego samego POJAZDU BIDCARS otrzyma dwa niezależne ZLECENIA, realizowane jest ZLECENIE, które wpłynęło wcześniej. 

 
WSPÓŁDZIAŁANIE 
 

17. Do wykonania czynności wchodzących w zakres ZLECENIA niezbędne jest współdziałanie ZLECENIODAWCY z przedstawicielem BIDCARS. 
18. ZLECENIODAWCA przyjmuje do wiadomości, że (i) do wykonania ZLECENIA niezbędne jest dostosowanie się do strefy czasowej w jakiej działa DOM 

AUKCYJNY, (ii) w licytacjach uczestniczą także inne podmioty i osoby zainteresowane nabyciem POJAZDU wybranego przez ZLECENIODAWCĘ, a (iii) 
LICYTACJA WSTĘPNA DOMU AUKCYJNEGO oraz LICYTACJA NA ŻYWO mają dynamiczny charakter w związku z czym ZLECENIODAWCA będzie 
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pozostawać w gotowości do kontaktu mailowego lub telefonicznego z przedstawicielem BIDCARS w celu umożliwienia bieżącej konsultacji w kwestiach 
mogących w istotny sposób wpłynąć na interes ZLECENIODAWCY w ramach ZLECENIA. 

19. W przypadku braku współdziałania ze strony ZLECENIODAWCY, a w szczególności w przypadku braku jakiegokolwiek kontaktu BIDCARS zastrzega sobie 
prawo do odstąpienia od realizacji ZLECENIA, zwłaszcza gdy jego wykonanie może okazać się skrajnie niekorzystne dla ZLECENIODAWCY. 

20. BIDCARS będzie kontaktować się ze ZLECENIODAWCĄ pod jego numerem telefonu i adresem mailowym podanymi w trakcie zakładania KONTA. 
 
WARUNEK 
 

21. Warunkiem przystąpienia do realizacji ZLECENIA w przypadku licytacji, jest przejście oferty ZLECENIODAWCY przez LICYTACJĘ WSTĘPNĄ SERWISU. 
 
PROWIZJA BIDCARS 
 

22. Za wykonanie ZLECENIA BIDCARS pobiera prowizję. BIDCARS uzyskuje prawo do prowizji w chwili przybicia POJAZDU przez DOM AUKCYJNY. 
23. Informacja o wysokości prowizji podawana jest ZLECENIODAWCY przed złożeniem ZLECENIA w ramach kalkulatora kosztów ujawnionego przy każdej z 

aukcji POJAZDÓW ujawnionej w ramach SERWISU.  
24. Prowizja może zostać powiększona o koszt usługi „Home delivery”, który to koszt również ujawniany jest w ramach kalkulatora kosztów. 
25. Zapłata prowizji następuje na podstawie rachunku wystawionego ZLECENIODAWCY przez BIDCARS. 
26. Rachunek jest płatny w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez ZLECENIODAWCĘ.  

 
SPOSÓB PŁATNOŚCI  
 

27. W przypadku gdy BIDCARS wygra LICYTACJĘ NA ŻYWO, niezwłocznie po wylicytowaniu POJAZDU wystawia ZLECENIODAWCY rachunek na kwotę prowizji 
płatnej na konto BIDCARS. W przypadku skorzystania przez ZLECENIOBIORCĘ z usługi „Home delivery”, prowizja BIDCARS zostaje powiększona 
odpowiednio o koszt tej usługi.  

28. Niezwłocznie po wylicytowaniu POJAZDU, BIDCARS przesyła ZLECENIODAWCY dane rachunku bankowego DOMU AUKCYJNEGO celem umożliwienia 
ZLECENIODAWCY zapłaty ceny wylicytowanego POJAZDU oraz opłat aukcyjnych pobieranych przez DOM AUKCYJNY. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się 
do uiszczenia ceny POJAZDU oraz opłat aukcyjnych o których mowa powyżej w terminie 48 godzin od chwili wylicytowania POJAZDU.  

29. Za moment płatności uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym DOMU AUKCYJNEGO. 
30. Niezwłocznie po wylicytowaniu POJAZDU, BIDCARS przesyła ZLECENIODAWCY dane rachunku bankowego podmiotu zajmującego się frachtem 

wylicytowanego POJAZDU celem umożliwienia ZLECENIODAWCY opłacenia kosztów transportu POJAZDU z USA do wskazanego przez ZLECENIODAWCĘ 
portu morskiego. 

31. Informacje o wszelkich płatnościach związanych z realizacją ZLECENIA ujawniane są także na KONCIE ZLECENIODAWCY prowadzonym w SERWISIE. Dane 
do wszelkich płatności przesyłane są mailowo. 
 
ODPRAWA CELNA 
 

32. BIDCARS zobowiązuje się dostarczyć ZLECENIODAWCY dokumentację niezbędną do dokonania odprawy celnej POJAZDU w wybranym przez 
ZLECENIODAWCĘ porcie przeznaczenia w terminie 5 dni od dnia dostarczenia POJAZDU do tego portu. W szczególnych wypadkach czas ten może zostać 
przedłużony do 14 dni.  

33. W przypadku skorzystania z usługi „Home delivery”, BIDCARS samodzielnie dokona odprawy celnej POJAZDU na rzecz ZLECENIODAWCY oraz zleci dostawę 
POJAZDU wraz z dokumentacją pod wskazany przez ZLECENIODAWCĘ adres. 
 
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

34. BIDCARS nie odpowiada za aktualność prezentowanych w ramach SERWISU aukcji DOMÓW AUKCYJNYCH oraz zawartych w nich danych dot. POJAZDÓW, 
w szczególności zaś BIDCARS nie odpowiada za: 
− nieprawidłowy stan licznika POJAZDU, w tym także za jego korekty lub zmiany; 
− stan techniczny POJAZDU; 
− wygląd i kolorystykę POJAZDU; 
− różnice w wymogach technicznych, obowiązujących w USA i w państwie przeznaczenia POJAZDU, w tym m. in. za brak homologacji, 
− niemożność zarejestrowania, naprawy lub użytkowania POJAZDU w państwie przeznaczenia. 

35. BIDCARS nie odpowiada za skutki podania przez ZLECENIODAWCĘ podczas odprawy celnej danych i wartości liczbowych innych aniżeli wynikające ze stanu 
faktycznego.  

36. BIDCARS nie odpowiada za uszkodzenia POJAZDU powstałe w trakcie jego transportu do portu wysyłki, załadunku, frachtu oraz rozładunku w porcie 
docelowym.  

37. BIDCARS nie odpowiada za całkowite zniszczenie POJAZDU w skutek utraty ładunku przez statek. 
38. BIDCARS nie odpowiada za kary naliczane przez DOM AUKCYJNY i podmiot organizujący fracht POJAZDU w skutek nieterminowej płatności lub braku 

płatności ZLECENIODAWCY. W przypadku obciążenia BIDCARS takimi karami, będą one przenoszone na ZLECENIODAWCĘ. 
39. BIDCARS nie odpowiada za jakiekolwiek okoliczności (w szczególności siła wyższa, klęski żywiołowe, wypadki) mogące spowodować naliczenie różnego 

rodzaju kar przez agencje celne, administracje portów morskich lub armatorów za opóźnienie w odbiorze POJAZDU. 
 
KARY  
 

40. W przypadku nieterminowej płatności należności do DOMU AUKCYJNEGO, ZLECENIODAWCA zostanie obciążony karą w wysokości 2% wartości 
zakupionego POJAZDU. ZLECENIODAWCA akceptuje i przyjmuje na siebie ryzyko bycia obciążonym taką karą. 

41. ZLECENIODAWCA akceptuje i przyjmuje na siebie ryzyko bycia obciążonym karami postojowymi za nieodebranie POJAZDU w wyznaczonym terminie, nawet 
gdyby wynikało to z okoliczności od niego niezależnych. Dotyczy to w szczególności kar naliczanych przez agencje celne, administracje portów lub armatorów, 
choćby ich powodem były klęski żywiołowe, zatory portowe lub inne zdarzenia losowe. 
 
KAUCJA 
 

42. Kwota kaucji wpłaconej przez UŻYTKOWNIKA na etapie LICYTACJI WSTĘPNEJ SERWISU, wyznaczająca jego moc nabywczą w zakresie realizacji danego 
ZLECENIA staje się zabezpieczeniem wykonania obowiązków ZLECENIODAWCY w ramach ZLECENIA. Kaucja nie może zostać przeznaczona na jakikolwiek 
inny cel. Kaucja jest zwalniana po wywiązaniu się przez ZLECENIODAWCĘ z jego obowiązków wynikających ze stosunku ZLECENIA. 

43. W przypadku nieuiszczenia lub nieterminowego uiszczenia jakichkolwiek płatności wynikających z realizacji przez BIDCARS niniejszego ZLECENIA lub 
nieuiszczenia lub nieterminowego uiszczenia kar nałożonych na ZLECENIODAWCĘ, kaucja przepada. 

44. W przypadku gdy szkody jakie poniesie BIDCARS w skutek nienależytego wykonania lub niewykonania przez ZLECENIODAWCĘ obowiązków wynikających 
ze stosunku ZLECENIA, BIDCARS ma prawo dochodzenia od ZLECENIODAWCY odszkodowania przewyższającego kwotę kaucji. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

45. W przypadku gdy ZLECENIODAWCĄ jest konsument, może on odstąpić od ZLECENIA bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy 
ZLECENIA. Odstąpienia od ZLECENIA może on dokonać poprzez wysłanie oświadczenie w formie pisemnej na adres BIDCARS przed upływem wskazanego 
powyżej 14-dniowego terminu liczonego od dnia złożenia ZLECENIA, lub poprzez wysłanie w tym terminie wiadomości mailowej na adres <support@bid.cars> 
wskazując numer oferty oraz numer POJAZDU (VIN), którego dotyczyło ZLECENIE oraz oświadczenie o odstąpieniu od ZLECENIA wyrażone w treści maila. 

46. Prawo do odstąpienia od ZLECENIA o którym mowa powyżej, nie przysługuje ZLECENIODAWCY będącym konsumentem w chwili, gdy BIDCARS wygrał 
LICYTACJĘ NA ŻYWO lub złożył skuteczną dyspozycję zakupu POJAZDU zaakceptowaną przez DOM AUKCYJNY. 

47. Realizacja ZLECENIA podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych przez OWZ zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności 
przepisy o umowie zleceniu. 


