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U M O W A   
o naprawę pojazdu 

zawarta w Warszawie w dniu ..201 roku, pomiędzy: 

Carolina Car Company J. Majdecki, M. Olesiński, P. Sójka Spółka jawna z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 54, 01-242 Warszawa, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 33779, REGON: 013193196, reprezentowaną przez Przemysława Tesnera - pełnomocnika Spółki na 
podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 kwietnia 2017 r., zwaną dalej „Wykonawcą” a 

Spółką pod firmą ………………………………….....…………………………………..…………………………..…….. z siedzibą w …………………………………..……………. 

przy ul. ……………………………………………….………………..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …………………………, 

NIP: …………………………, REGON: …………………………, reprezentowaną przez …………….………………………………………………………………..………….……….  

/ Panem/Panią …………….………………………………………………………………..………….………. prowadzącym/ą działalność gospodarczą  

pod firmą ………………………………….....…………………………………..…………………………..…….. z siedzibą w …………………………………..…………….  

przy ul. ……………………………………………….………………..., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,         

NIP: …………………………, REGON …………………………* 

(wydruk odpisu z KRS/CEIDG* stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy)   
zwany/ą dalej „Zamawiającym” 
zwanymi dalej „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

§ 1 
Strony ustalają, dla potrzeb interpretacji niniejszej umowy, znaczenie następujących pojęć: 
Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz załącznikami, 

Pojazd – samochód marki ................................................., model .............................................................................................., nr rej. ..........................................................., 

nr nadwozia: , rok produkcji , przebieg.............................…………. km  

Należność Wykonawcy – przysługująca Wykonawcy wobec Zamawiającego należność pieniężna z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy. 
Przedmiot Umowy – przedmiotem Umowy jest:  

(i)  wykonanie kalkulacji naprawy,  
(ii)  zakup przez Wykonawcę na koszt Zamawiającego części zamiennych,  
(ii)  naprawa Pojazdu, zgodnie z kalkulacją naprawy dokonaną przez Wykonawcę, 

 (iv) inne czynności* .................................................................................................................................................................................................................. 
 

§ 2 
Zamawiający zamawia, a Wykonawca niniejszym przyjmuje do wykonania czynności i prace objęte Przedmiotem Umowy. 
 

§ 3 
Wykonawca, w związku ze zleceniem wykonania Przedmiotu Umowy sporządzi i doręczy Zamawiającemu  
w terminie 3 (trzech) dni roboczych, liczonych od dnia zawarcia Umowy, kalkulację naprawy Pojazdu w programie AUDATEX („Kosztorys Naprawy”), która będzie 
stanowiła Załącznik nr 1 do Umowy. 
 

§ 4 
1. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 2 (dwóch) dni od dnia przedstawienia mu Kosztorysu Naprawy, wpłacić tytułem zaliczki na zakup części zamiennych, 

kwotę w wysokości ………………………. (………..…………………………………….…………………………………………………….…) na podstawie wystawionej 

przez Wykonawcę zaliczkowej faktury VAT („Zaliczka”). 

2. Zakup przez Wykonawcę części zamiennych oraz rozpoczęcie naprawy Pojazdu nie nastąpi przed otrzymaniem przez Wykonawcę od Zamawiającego 
Zaliczki. 

 
§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy Pojazdu w sposób zgodny ze sztuką, przy zastosowaniu najbardziej skutecznych środków, a także optymalnych 
materiałów i części zamiennych. 
 

§ 6 
1. Wykonawca po zapłacie przez Zamawiającego Zaliczki powiadomi Zamawiającego o przewidywanym okresie naprawy Pojazdu oraz o terminie  

naprawy i odbioru Pojazdu. 
2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostarczenie Zamawiającemu Kosztorysu Naprawy oraz terminu naprawy Pojazdu w wyniku 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Wykonawca niezwłocznie poinformuje o powyższym Zamawiającego. 
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§ 7 
Wykonawca, po wykonaniu Przedmiotu Umowy wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę przysługującej mu Należności Wykonawcy,  
pomniejszoną o kwotę uiszczonej Zaliczki. 
 

§ 8 
1. Należność Wykonawcy z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy zostanie określona w Kosztorysie Naprawy. Z tym zastrzeżeniem,  

iż w sytuacji, gdy po sporządzeniu Kosztorysu Naprawy powstanie konieczność wykonania dodatkowej naprawy i/lub ulegnie  
zmianie cena części zamiennych, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację na wykonanie  
dodatkowej naprawy i/lub wykonanie naprawy przy zastosowaniu części, których cena odbiega od tej wskazanej w Kosztorysie Naprawy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego dokonywania płatności za wykonanie Przedmiotu Umowy na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
Wykonawcę, w tym również należności określonych w § 4 ust. 1 powyżej oraz § 9 poniżej. W przypadku uchybienia terminowi płatności należności 
określonemu w fakturze VAT Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek za opóźnienie w płatności w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych. 

 
§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 (dwóch) dni od dnia doręczenia mu Kosztorysu Naprawy. Ponadto Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 1 (jednego) dnia od dnia poinformowania go o zmianie Kosztorysu Naprawy, o której mowa  
w § 8 ust. 1 zdanie drugie Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego,  zobowiązany jest o on do pokrycia kosztów oględzin pojazdu i sporządzenia Kosztorysu 
Naprawy w wysokości 5 % wartości naprawy Pojazdu, nie mniej jednak niż 150,- zł netto (sto pięćdziesiąt złotych) 

3. Jeżeli Zamawiający zażądał rozpoczęcia wykonywania naprawy Pojazdu i wpłacił Zaliczkę, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa 
w ust. 1 powyżej zdanie pierwsze, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1, zobowiązany jest  on również do pokrycia 
wszelkich kosztów zwrotu części zamiennych zamówionych w oparciu o Kosztorys Naprawy w  wysokości 70,- zł netto (siedemdziesiąt złotych) za każdą 
zamówioną przez Wykonawcę część zamienną.  

4. Jednakże w przypadku odmowy przyjęcia zwrotu części zamiennych przez ich dostawcę, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia kosztów nabycia przez 
Wykonawcę tych części na podstawie ich wyceny sporządzonej w Kosztorysie Naprawy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia  
o odmowie ich przyjęcia oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tego tytułu. W takiej sytuacji części zamienne stają się własnością 
Zamawiającego. 

5. W przypadku określonym w ust. 1, 2, 3 i 4 powyżej, Wykonawcy przysługuje prawo zaliczenia uiszczonej przez Zamawiającego Zaliczki na poczet kosztów 
sporządzenia Kosztorysu Naprawy, kosztów zwrotu zamówionych części zamiennych lub ewentualnych kosztów tych części, zaś Zamawiający zobowiązany 
jest do uiszczenia ewentualnej pozostałej należności w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust.  4 powyżej. 

 
§ 10 

1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za jakość wykonanej w ramach Umowy naprawy Pojazdu na zasadach określonych  
w przepisach Kodeksu Cywilnego, w szczególności odpowiednie zastosowanie ma art. 556 i następne Kodeksu cywilnego w związku z art. 638 Kodeksu 
cywilnego. 

2. Wykonawca rozpatruje reklamacje Zamawiającego związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy złożone w formie ustnej lub pisemnej (pismo, wiadomość  
e-mail). Po złożeniu reklamacji Wykonawca i Zamawiający umawiają  dogodny dla obydwu stron termin oględzin Samochodu. Wykonawca rozpatruje złożoną 
reklamację bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 14 dni. Termin ten liczy się od daty zawiadomienia przez Zamawiającego o wykryciu wady 
i dostarczenia Pojazdu do Zamawiającego. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Zawiadamiający zostanie zawiadomiony w wybranej przez 
siebie formie ustnej lub pisemnej (pismo, wiadomość e-mail).  

 
§ 11 

1. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  
2. Wszystkie spory wynikłe z tytułu Umowy będą rozstrzygane przez Strony przede wszystkim w drodze negocjacji. Gdyby pomimo negocjacji Strony nie 

osiągnęły porozumienia, wówczas wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełniania Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
 
 
 Wykonawca: Zamawiający: 
 


