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Umowa nr 2007/IR/……..  
 

 
Zawarta w dniu ......................... 2007 roku  w Warszawie 

pomiędzy: 
......................................................................................... z siedzibą w ..................................................... 
przy  .............................................................. kod pocztowy .........................,  wpisaną(ym)  do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ....................... ..............................................., .................. 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................................... 
posiadającą(ym) NIP ...................................; zwaną(ym) dalej Zleceniodawcą, w imieniu i na rzecz 
której(go) działają: 
1. ................................ – ....................................................................................................... 

2. ................................  – ...................................................................................................... 

a  Polskim Towarzystwem Informatycznym z siedzibą w Warszawie przy. Al. Solidarności 82a/5, 
wpisanym  do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000043879 posiadającym NIP 522-000-20-38, zwanym dalej Zleceniobiorcą w imieniu i na rzecz 
którego działają: 

1. Radosław Bursztynowski – Sekretarz Generalny PTI, 

2. Andrzej Król  – Dyrektor Izby Rzeczoznawców PTI, z upoważnienia Prezesa PTI 
 

 § 1  - Przedmiot umowy 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania ekspertyzę mającą na celu wydanie 
opinii dotyczącej ...............................................................................................................................    
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
Ekspertyza będzie przekazana w formie opracowania pisemnego, podpisanego i ostemplowanego 
przez rzeczoznawcę(ów) Izby Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego,. 

 
 § 2  - Termin realizacji 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania ekspertyzy, o której mowa w § 1 w terminie ................ 
dni od daty podpisania umowy. 

 
 

 § 3  - Zobowiązania Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał ludzki w 
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Zleceniobiorca przy realizacji swoich zadań zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności, 
wynikającej z zawodowego charakteru jego działalności. 

 

 § 4  - Zobowiązania Zleceniodawcy 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą przy realizacji przedmiotu 
Umowy a w szczególności na wniosek Zleceniobiorcy do przekazywania lub udostępniania w 
terminie 2 dni, od dnia złożenia wniosku,  niezbędnych danych, dokumentów i informacji, 
umożliwiających Zleceniobiorcy wykonanie ekspertyzy, a także do zapewnienia dostępu do 



strona 2 / 3 

sprzętu i aplikacji, będących przedmiotem ekspertyzy, w stopniu niezbędnym do prawidłowego 
wykonania prac określonych niniejszą Umową. 

2. Niedotrzymanie przez Zleceniodawcę terminu, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, 
skutkuje przesunięciem terminu wykonania umowy o taką samą liczbę  dni ile trwało opóźnienie.  

 

 § 5  - Warunki płatności 

1. Za wykonanie ekspertyzy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości 
……………,- złotych + należny podatek VAT w wysokości 22% (słownie złotych: 
……………………………………………………………………………………………… + VAT ) 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, wskazany na fakturze 
wystawionej przez Zleceniobiorcę, w ciągu 14 dni od dostarczenia faktury VAT oraz podpisania 
protokołu przekazania ekspertyzy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pokrywa wszystkie koszty związane z wykonaniem 
ekspertyzy.  

4. Za datę dokonania płatności Strony Umowy przyjmują dzień uznania rachunku Zleceniobiorcy.  
5. W przypadku opóźnienia  Zleceniodawcy w zapłacie wynagrodzenia w stosunku do terminu 

określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zleceniobiorca będzie uprawniony obciążyć 
Zleceniodawcę odsetkami ustawowymi, za każdy dzień opóźnienia.  

 

 § 6  - Warunki przekazania i odbioru 

1. Zleceniobiorca  jest zobowiązany na żądanie Zleceniodawcy, które nie stoi w sprzeczności z 
zasadą określoną w ustępie 2 niniejszego paragrafu, do usunięcia wad formalnych ekspertyzy lub 
uzupełnienia pominiętych w przekazanej ekspertyzie treści w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przekazania przez Zleceniodawcę takiego żądania w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. Zleceniodawca nie może wpływać na treść przekazanej ekspertyzy, jeżeli jej przedmiot jest zgodny 
z treścią paragrafu 1 oraz paragrafu 4 ustęp 1 niniejszej Umowy. 

3. Zleceniodawca nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić odebrania ekspertyzy. Nie dotyczy 
to okoliczności wskazanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu.  

4. Zleceniodawca zobowiązany jest do odebrania uzupełnionej ekspertyzy w terminie 7 dni od dnia, 
w którym został zawiadomiony na piśmie o wykonaniu przez Zleceniobiorcę czynności 
określonych  w ustępie 1 niniejszego paragrafu.   

5. Nie wystąpienie przez Zleceniodawcę z żądaniem, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego 
paragrafu w terminie 7 dni od dnia przekazania ekspertyzy powoduje, iż Zleceniodawca traci 
uprawnienie określone w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 

6. Potwierdzeniem przyjęcia ekspertyzy jest protokół przekazania ekspertyzy, podpisany przez 
przedstawicieli Stron Umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustępie 1 
niniejszego paragrafu Strony Umowy sporządzą dodatkowy protokół przekazania ekspertyzy 
uzupełniającej.  

 

 § 7 – Klauzula poufności 

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w 
związku z wykonaniem ekspertyzy oraz do nie udostępniania osobom trzecim przekazanych mu 
materiałów i dokumentów.  

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest po wykonaniu i odebraniu przez Zleceniodawcę ekspertyzy do 
niezwłocznego zwrotu lub trwałego zniszczenia kopii wszystkich materiałów, przekazanych mu 
przez Zleceniodawcę w celu wykonania umowy. 
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 § 8 – Kary umowne 

1. Zleceniodawcy, w przypadku gdy Zleceniobiorca opóźnia się z wykonaniem ekspertyzy w terminie 
określonym w paragrafie 2, przysługuje prawo do naliczenia kar umownych  w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia brutto określonego w paragrafie 5 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej 
jednak niż 10 % wynagrodzenia. 

2. Zleceniodawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w paragrafie 5 Umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zleceniobiorcy. 

3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto określonego w paragrafie 5 Umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zleceniodawcy. 

 

 § 9  – Pełnomocnicy stron. 

Ustala się pełnomocników stron do koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy: 
1) ze strony Zleceniodawcy : 

a) ………………………………………………………………………………………………, 
b) ………………………………………………………………………………………………; 

2) ze strony Zleceniobiorcy:  
a) ………………………………………………………………………………………………, 
b) ……………………………………………………………………………………………... . 

 
Postanowienia końcowe 

  § 10   
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Umowy  
  §11  
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego. 
   §12. 
Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy 
dla siedziby Zleceniobiorcy albo Warszawa. 
  §13. 
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  §14 
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  
 
Zleceniodawca Zleceniobiorca  
 


