
UMoWA
na wykonanie usług kryminalisĘcznych

zawańa dnia ........,..... ..,,,.,...,,....,w Krakowie (,,Umowa") pomĘdzy następującymi podmiotami zwanymi dalej łącznie

,,Stronami": ..,zsiedzibąlzam. ...,.,..,.,.,,..

NlP ............,. nr tel. tel.

zwanym dalej ,,Zleceniodawcą" a Centrum EkspeĘz KryminalisĘcznych sp. z o.o. z siedzibą w 31-261 Kraków ul. Wybickiego
3ł10, zwaną dalej,,Zleceniobiorcą" lub,,CEK".

1. Przedmiot Umowv

Przedmiotem Umowy jest wykonanie usług kryminalistycznych osobiście lub pod nadzorem doświadczonych biegłych sądowych lub
rzeczoznawców o specjalizacji odpowiedniej do pzedmiotu zlecenia obejmulących:

1,1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że ewentualna opinia powstała w wyniku wykonania usług objętych
Umową nie stanowi opinii zleconej przez organy procesowe i nie ma takiego formalnego znaczenia (opinia pozasądowa),

1.2. Strony ustalają, że Wynik prac pĘeprowadzony przez ZleceniobiorĘ pzybierze postac pisemnej opinii, prq czym
Zleceniobiorca w żaden sposób nie gwarantuje, że efekt jego prac Ędzie zgodny z oczekiwaniami lub zamierzeniami
Zleceniodawcy. Zleceniodawca zobowiązany jest natomiast do świadczenia usług z naleźytą starannością, plzy zachowaniu zasad
wiedzy oraz doświadczenia zawodowego,

1,3.strony ustalają termin Wykonania zlecenia na ...,....,......,

1.4. O ile Strony nie postanowią inaczej wynik prac określony w pkt 1,3, zostanie pęekazany Zleceniodawcy po zapłaceniu
przez niego całości wynagrodzenia oraz zylroae kosztów wynikających z wykonania Umowy.

2, Wvnaqrodzenie

2.1. Strony ustalają wyragrodzenie za usługi Zleceniobiorcy w wysokości ...PLN brutto(slownie;
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2,2, Zleceniobiorca zastrzega, że z istotnych powodów nie znanych w chwili podpisania Umowy, wynagrodzenie może ulec
zwiększeniu. Zleceniobiorca zobowiązany jest niezvdocznie poinformować o takim fakcie Zleceniodawcę, Zleceniodawca
zobowiązany jest zaplacic Wynagrodzenie według ostatecznego zestawienia pzekazaneg o przez ZleeniobiorĘ.

2.3. Na mocy niniejszej Umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacic uzgodnione wynagrodzenie obejmujące
wynagrodzenie za usługi CEK oraz koszty wy§zczególnione pzez Zleceniobiorę na fakturze poniesione w anriązku ze
śWiadczonymi usługami, jak również podatek od towarów i usług naliczony od Mw kwot. CEK zastrzega sobie prawo do naliczania
odsetek od zaległych płatności według stawki ustawowej określonej polskimi pęepisami oraz powstrzymania się od realizacji
dalszych zleceń w wypadku opóźnienia w płatnościach,

2.4. Umowa wchodzi w życie zdniem wpłaty kwoty,,..-,.,....,.....

§otóła/<ą lub na konto Alior Bank 42 24Ń fir05 m00 4530 2982 847§
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3.1. Pzedmiotem analizy CEK są jedynie materiały i informacje wyraźnb przekazane do CEK w celu lvykonania Umowy

3,2.Zleceniodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do dysponowania przedstawionymi materiałami
i informacjami oraz, żę przekazanie ich Zleceniobiorcy w celu wykonania Umowy nie narusza żadnych obowiązujących
przepłsów ani dóbr osób tzecich.

3.3.CEK nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy lub osób trzecich za wykorzystanie przez
Zleceniodawę efektów jego prac, w tym opinii, ekspeĘz, opracowań itp. CEK nie ponosi w szczególności odpowiedzialności
za szkodę poniesioną przez Zleceniodawę lub o§obę trzecią związaną z zastosowaniem się do rekomendacji lub wniosków
zawartych opiniach, ekspertyzach, opracowaniach itp. spoządzonyó przez CEK.



3.4, W ańliązku ze świadczeniem na żecz Zleceniodawry usług moźe wystąpić konieczność dokonania określonycłr
wydatków. O ile Strony inaczej wyraźnie nie postanowią Zleceniodawca będzie zobowiązany pokrywać takie koszty z góry
pod rygorem Wstrzymania wykonywania usług przez Zleceniobiorę. W takim wypadku Zleceniodawry nie przy§ługuje żadne
od§zkodowanie z tytułu opóźnienia wwykonaniu Umowy.

3.5.Jeżeli z powodu nie wykonania paez Zleceniodawcę obowiązku okre§onego w pkt 3.3. nie będzie moż|iwe zachowanie
dotyńczasowego terminu wykonania Umowy Zleceniobiorca nabywa prawo do jednostronnego ustalenia nowego terminu
wykonania Umowy z zańowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia.

3.6.Postanowienie pk 3.4. §tosują §ię odpowiednio, jeżeli z przyczyn od Stron niezależnych dojdzie wykonanie usług
w terminie nie jest możliwe.

3.7. Odpowiedzialność Skon z tytufu niewykonania lub nienaleźytego wykonania niniejszej umowy lub czynu niedoa/!/olonego
ałiązanego z umowa ogranicza się do kwoĘ zrealizowanej płatności ea usfugę na zecz Zleceniobiorcy, z którą związana jest
szkoda, Slrony nie ponoszą odpowiedzialności z §^ułu utraconych kozyści.

3.8.Niniejsza Umołtla nie przenosi praw autorskich do efektół prac CEK objętych Umową atvanych dalej ,Utworami".
W związku z powyż§zym Zleceniodawca nie moźe rozpoaądzać, korzystać lub udosĘpniać Utworów w źadnej formie o§obom
trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody Zleceniobiorcy.

3.9.Jężeli jakakolwiek osoba działająca w ramań CEK zostanie wezwana pzez jakikolwiek podmiot (w szczególności organ
władzy publicmej) w łtliązku z wykonaniem niniejszej Umowy Zleceniodawca, niezależnie od vvynagrodzenia określonego
w pkt 2 zobowiązany jest do pokrycia ko§aów stawiennictwa Ę osoby (osób) obejmującyó: (i) diety, wedfug aldualnie
obowiązujących pzepisów dotyczącyń rozliczania podróży sfużbowych pracowników pań§twowej lub samoządowej sfery
budżetowej przez pracodawę, (ił zwrot kosźów dojazdu samochodem wedĘ aktualnie obowiązującyń przepisów
dotyczącyń rozliczania podróży sfużtoryń pracowników państwowej lub samoządowej sfery budźetowej przez
pracodawę, (iii) arrot utraconego wynagrodzenia wedfug stawki 50,00 PLN za godzinę powiększone o podatek od towarów
iuslug.

3.10. Naruszenie przez Zleceniodawcę obowiązków objętych Umową, w szczególności naruszenie art. 3.2 i 3.8. skutkuje
obowiązkiem zapłaty na rzeca Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości 10 krotności wynagrodzenia należnego
Zleceniobiorcy za wykonanie niniejszej Umowy. Zaflata kary umownej nie wyłącza prawa Zleceniobiorcy do doóodzenia
odszkodowania pzekraczającego wysokość kary umownej.

3.11. Zmiany Umowy Wymagają formy pi§emnej pod rygorem nieważności.

3.'l2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.

3.13. Umowa jest sporządzona w 2 egzemplanach po jednym dla kaźdej ze Stron.

Za Zleceniobiorę:

Podpi§:

Za zlec€niodawcę

Podpis: Data:


