UMOWA
na wykonanie usług kryminalistycznych
zawarta dnia ………………………. w ………………………. („Umowa”) pomiędzy następującymi podmiotami zwanymi dalej łącznie
„Stronami”: …………………………………………., z siedzibą/zam. adres do doręczeń …………………………………………………..
NIP ………………………….. nr tel. ……………………………………..
zwanym dalej „Zleceniodawcą” a Centrum Ekspertyz Kryminalistycznych sp. z o.o. z siedzibą w 31-261 Kraków ul. Wybickiego
3A/10, zwaną dalej „Zleceniobiorcą” lub „CEK”.

1. Przedmiot Umowy
1.1.
Przedmiotem Umowy jest wykonanie usług kryminalistycznych osobiście lub pod nadzorem doświadczonych biegłych
sądowych lub rzeczoznawców o specjalizacji odpowiedniej do przedmiotu zlecenia obejmujących:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2.
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).
1.3.
Strony ustalają, że wynik prac przeprowadzony przez Zleceniobiorcę przybierze postać pisemnej opinii, przy czym
Zleceniobiorca w żaden sposób nie gwarantuje, że efekt jego prac będzie zgodny z oczekiwaniami lub zamierzeniami
Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest natomiast do świadczenia usług z należytą starannością, przy zachowaniu zasad
wiedzy oraz doświadczenia zawodowego.
1.4.

Strony ustalają termin wykonania zlecenia na …………………………...

1.5.
O ile Strony nie postanowią inaczej wynik prac określony w pkt 1.3. zostanie przekazany Zleceniodawcy po zapłaceniu
przez niego całości wynagrodzenia oraz zwrocie kosztów wynikających z wykonania Umowy.
2.
2.1.

Wynagrodzenie
Strony ustalają wynagrodzenie za usługi Zleceniobiorcy w wysokości ……………………..……….. PLN brutto (słownie;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….).
Wynagrodzenie nie jest uzależnione od zgodności efektu usług z oczekiwaniami Zleceniodawcy.
2.2.
Na mocy niniejszej Umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić uzgodnione wynagrodzenie obejmujące
wynagrodzenie za usługi CEK jak również podatek od towarów i usług naliczony od w/w kwot. CEK zastrzega sobie prawo do
naliczania odsetek od zaległych płatności według stawki ustawowej określonej polskimi przepisami oraz powstrzymania się od
realizacji dalszych zleceń w wypadku opóźnienia w płatnościach.
2.3. Umowa wchodzi w życie z dniem wpłaty kwoty ……………………………….. PLN brutto
(słownie;………………………………………………………………………………………………………………………………………….)
gotówką lub na konto Bank BPH 68 1060 0076 0000 3200 0136 8830.

3.

Ogólne warunki
3.1. Przedmiotem analizy CEK są jedynie materiały i informacje wyraźnie przekazane do CEK w celu wykonania Umowy
materiał dowodowy; ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
materiał porównawczy; ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3.2. Zleceniodawca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do dysponowania przedstawionymi materiałami
i informacjami oraz, że przekazanie ich Zleceniobiorcy w celu wykonania Umowy nie narusza żadnych obowiązujących
przepisów ani dóbr osób trzecich.
3.3. CEK nie ponosi w żadnym razie odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy lub osób trzecich za wykorzystanie przez
Zleceniodawcę efektów jego prac, w tym opinii, ekspertyz, opracowań itp. CEK nie ponosi w szczególności odpowiedzialności
za szkodę poniesioną przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią związaną z zastosowaniem się do rekomendacji lub wniosków
zawartych opiniach, ekspertyzach, opracowaniach itp. sporządzonych przez CEK.
3.4. W związku ze świadczeniem na rzecz Zleceniodawcy usług może wystąpić konieczność dokonania określonych
wydatków. O ile Strony inaczej wyraźnie nie postanowią Zleceniodawca będzie zobowiązany pokrywać takie koszty z góry
pod rygorem wstrzymania wykonywania usług przez Zleceniobiorcę. W takim wypadku Zleceniodawcy nie przysługuje żadne
odszkodowanie z tytułu opóźnienia w wykonaniu Umowy.
3.5. Jeżeli z powodu nie wykonania przez Zleceniodawcę obowiązku określonego w pkt 3.4. nie będzie możliwe zachowanie
dotychczasowego terminu wykonania Umowy Zleceniobiorca nabywa prawo do jednostronnego ustalenia nowego terminu
wykonania Umowy z zachowaniem pełnego prawa do wynagrodzenia.
3.6. Postanowienie pkt 3.5. stosuje się odpowiednio, jeżeli z przyczyn od Stron niezależnych nie dojdzie do wykonania usług
w ustalonym terminie.
3.7. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy lub czynu niedozwolonego
związanego z umowa ogranicza się do kwoty zrealizowanej płatności za usługę na rzecz Zleceniobiorcy, z którą związana jest
szkoda. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
3.8. Niniejsza Umowa nie przenosi praw autorskich do efektów prac CEK objętych Umową zwanych dalej „Utworami”.
W związku z powyższym Zleceniodawca nie może rozporządzać, korzystać lub udostępniać Utworów w żadnej formie osobom
trzecim bez wyraźnej, pisemnej zgody Zleceniobiorcy za wyjątkiem organów procesowych.
3.9. Jeżeli jakakolwiek osoba działająca w ramach CEK zostanie wezwana przez jakikolwiek podmiot (za wyjątkiem organów
procesowych) w związku z wykonaniem niniejszej Umowy Zleceniodawca, niezależnie od wynagrodzenia określonego
w pkt 2 zobowiązany jest do pokrycia kosztów stawiennictwa tej osoby (osób) obejmujących: (i) diety, według aktualnie
obowiązujących przepisów dotyczących rozliczania podróży służbowych pracowników państwowej lub samorządowej sfery
budżetowej przez pracodawcę, (ii) zwrot kosztów dojazdu samochodem według aktualnie obowiązujących przepisów
dotyczących rozliczania podróży służbowych pracowników państwowej lub samorządowej sfery budżetowej przez
pracodawcę, (iii) zwrot utraconego wynagrodzenia według stawki 50,00 PLN za godzinę powiększone o podatek od towarów
i usług.
3.10. Naruszenie przez Zleceniodawcę obowiązków objętych Umową skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy
kary umownej w wysokości 10 krotności wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy za wykonanie niniejszej Umowy. Zapłata
kary umownej nie wyłącza prawa Zleceniobiorcy do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary umownej.
3.11. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.12. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
3.13. Umowa jest sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Za Zleceniobiorcę:

Podpis: ______________________

Data: ____________________

Za Zleceniodawcę:

Podpis: ______________________

Data: ____________________
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