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Świadczenie usług na warunkach zlecenia 
 
wykonania ekspertyzy w formie opinii pozasądowej (konsultacyjnej) nr …………………….  
Zawarte dnia ……………………… 20… r. w Warszawie pomiędzy:…………………………………………………………………. …….  
z siedzibą/zam.* w ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
. ……………………………………, NIP ………………………………………….., nr tel. …………………………………………………… ……….  
zwanym dalej „Zleceniodawcą”  
a  
Fundacją „Ubi societas, ibi ius” – Biuro Ekspertyz Sądowych 
01-987 Warszawa, ul. Dankowicka 23,  tel. (0-22) 290 52 98 
KRS0000319142 NIP 118-19-85-217 Konto Fundacji: 56 1020 1026 0000 1102 0188 2935 
reprezentowaną przez:  
Prezesa Zarządu……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Pana/Panią……………………………………………………………, pełnomocnika upoważnionego przez Zarząd*,  
zwaną dalej „Zleceniobiorcą”  
§1. 1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania następujące czynności kryminalistyczne:  
…………………………………………………………………………………………………..............................................................................  
…………………………………………………………………………………………………..............................................................................  
………………………………………………………………………………………………….............................................................................  
2. Wyniki czynności, o których mowa w ust. 1, zostaną przedstawione ustnie lub pisemnie w opinii 
(ekspertyzie), która nie stanowi opinii (ekspertyzy) sądowej w rozumieniu postępowania procesowego, co 
Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje.  
§2. W celu wykonania czynności wskazanych w § 1 ust. 1 Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy następujące 
materiały:  
1) Materiał identyfikowany: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………..…………..  
2) Materiał porównawczy: …………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..  
§3. 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków nałożonych niniejszą umową z należytą 
starannością.  
2. Strony zgodnie oświadczają, że Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności, tak wobec Zleceniodawcy, jak i 
osób trzecich, za szkodę powstałą wskutek:  
a) wykorzystania przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią opinii (ekspertyzy) wskazanej w § 1 ust. 2 w 
jakimkolwiek celu i/lub w jakiejkolwiek postaci albo w jakimkolwiek postępowaniu;  
b) zastosowania się przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią do wskazań, zaleceń lub wniosków przedstawionych 
w opinii (ekspertyzie) wskazanej w § 1 ust. 2.  
§4. 1. Za wykonanie czynności wskazanych w § 1 ust. 1 Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie według stawek 
obowiązujących w BES z uwzględnieniem liczby godzin przeznaczonych na wykonanie czynności i sporządzenie 
opinii (ekspertyzy) wskazanej w § 1 ust. 2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń, których Strony nie mogły 
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, lub wskutek okoliczności obciążających Zleceniodawcę, 
ustalona liczba godzin okaże się nie wystarczającą, Strony ustalą dodatkową liczbę godzin koniecznych do 
wykonania zlecenia i określą wynikającą stąd wysokość wynagrodzenia.  
2. Z tytułu wykonania zlecenia, o którym mowa w §1 ust.1 wynagrodzenie zostanie ustalone wg stawki 
………………….... zł. ( netto ). 
3. Wynagrodzenie zostanie powiększone o   podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT 
terminie*…………………………………………………………...  
Płatność nastąpi na konto Zleceniobiorcy: PKO BP S.A.– 56 1020 1026 0000 1102 0188 2935 
4. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia bez względu na wynik opinii(ekspertyzy) z punktu 
widzenia interesów, planów lub innych podjętych lub zamierzonych działań lub zaniechań Zleceniodawcy albo 
osoby trzeciej.  
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5. Na poczet wynagrodzenia pobrano/nie pobrano* zaliczkę w kwocie …………………………….zł  
6. Brak zapłaty wynagrodzenia w terminie skutkował będzie obowiązkiem zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy 
odsetek ustawowych.  
§5. 1. Umowa zostaje zawarta od dnia ……………………20… r. do dnia ………………………. 20... r.  
2. Jeżeli wskutek nadzwyczajnych wydarzeń, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy, lub wskutek okoliczności obciążających Zleceniodawcę, zlecenie nie zostanie wykonane do dnia 
wskazanego w ust. 1, umowa ulega przedłużeniu o czas, niezbędny , w którym Zleceniobiorca będzie mógł 
wykonać zlecenie.  Zleceniodawcy nie przysługuje wówczas roszczenie o odszkodowanie za nieterminowe 
wykonanie przez Zleceniobiorcę zlecenia.  
§6. 1. Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 4 Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów 
związanych z osobistym stawiennictwem przedstawiciela Zleceniobiorcy w jakimkolwiek charakterze w sądach 
lub innych organach albo urzędach, jeżeli stawiennictwo pozostaje w związku z wykonaniem czynności i/lub 
sporządzeniem opinii (ekspertyzy) w wykonaniu niniejszej umowy.  
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują:   
a) utracone – na skutek osobistego stawiennictwa - zarobki przedstawiciela Zleceniobiorcy w wysokości 
stanowiącej iloczyn stawki godzinowej (zegarowej) eksperta BES za wykonanie ekspertyzy procesowej, 
obowiązującej w cenniku BES i liczby godzin zużytych w związku z czynnościami, o których mowa w § 6 ust. 1 
łącznie z dojazdem.  
3. Koszty, o których mowa w ust.2, będą pokrywane na podstawie faktur VAT wystawianych przez 
Zleceniobiorcę z 7-dniowym terminem płatności. Pod pojęciem przedstawiciela Zleceniobiorcy w rozumieniu 
niniejszego ustępu i § 7 ust. 1 rozumie się pracownika lub współpracownika Zleceniobiorcy wykonującego 
czynności i/lub sporządzającego opinię (ekspertyzę) w wykonaniu niniejszej umowy.  
§7. 1. Autorskie prawa majątkowe do autorskich efektów niniejszego zlecenia, w tym opinii (ekspertyzy) 
przysługują Zleceniobiorcy. W szczególności Zleceniodawca nie może – bez pisemnej zgody Zleceniobiorcy – 
rozporządzać, rozpowszechniać lub udostępniać w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiegokolwiek nośnika 
informacji efektów niniejszego zlecenia, w tym opinii (ekspertyzy), z wyjątkiem udostępnienia uprawnionym do 
tego organom.  
2. Naruszenie ust. 1 skutkować będzie obowiązkiem zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości 
10-krotnego wynagrodzenia brutto za wykonanie niniejszego zlecenia, co nie wyłącza dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.  
Zapłata wynagrodzenia za sporządzenie opinii o którym mowa w §4 lub kary umownej o której mowa w ust.2 
nie przenosi autorskich praw majątkowych lub nie stanowi udzielenia licencji na rzecz Zleceniodawcy  
dotyczących  znanych ustawie pól eksploatacji, jak również  nie uprawnia Zleceniodawcy w do rozporządzania, 
rozpowszechniania lub udostępniania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiegokolwiek nośnika informacji 
efektów niniejszego zlecenia, w tym opinii (ekspertyzy)  
§8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo pozostawienia do celów archiwalnych kserokopii ekspertyzy wraz z 
dostarczonymi do badań materiałami.  
§9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
§10. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
§11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
Zleceniodawca               Zleceniobiorca                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - niepotrzebne skreślić   


