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W Z Ó R     U M O WY
zawarta w dniu ............................................ w mieście Katowice pomiędzy:
Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19 NIP 6340137913, REGON 270208292 reprezentowaną
przez działającego z upoważnienia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach:
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach –  
zwaną dalej „zamawiającym”, a:
* gdy wykonawcą jest spółką prawa handlowego:
...........................................................................,  z  siedzibą  w  ...............................................  przy
ulicy  ............................................................,  (kod  pocztowy  i  nazwa  miejscowości),  wpisaną  do  rejestru
przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  …………………,  prowadzonego  przez  Sąd
Rejonowy  ......................................,  ………  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego,
NIP:  ............................,  REGON:  ........................................,  reprezentowaną  przez  .................................................,
zwaną dalej „wykonawcą”,

* gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  adres  wykonywania  działalności
gospodarczej:
…………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
RP,  PESEL:  ........................,  NIP:  ...........................,  REGON:  …………………..,  reprezentowanym/ą
przez ................................................., zwanym/ą dalej „wykonawcą”,

* gdy wykonawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej:
Panem/Panią .............................., zamieszkałym/ą w .............................. (kod pocztowy), przy ulicy ..............................,
legitymującym/ą  się  dowodem  osobistym  numer:  ………seria  …………,  wydanym  przez  ……………….,  dnia
…………….., PESEL: ......................., zwanym/ą dalej „wykonawcą”,

* gdy wykonawcą jest spółka cywilna:
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej
Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  RP,  PESEL:  ........................,  NIP:  ...........................,  REGON:
…………………..,
Panem/Panią  .........................,  zamieszkałym/ą  w  ..............……….  (kod  pocztowy),  przy  ulicy  ..........................,
prowadzącym/ą  działalność  gospodarczą  pod  firmą  .......................................,  na  podstawie  wpisu  do  Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, PESEL: ........................, NIP: ...........................,
REGON: …………………..,
(…)
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ………………, na podstawie
umowy  z  dnia  …………….,  NIP:  ……………….,  REGON:  ……………....,  reprezentowanej  przez
……………………, zwaną dalej „wykonawcą”,

W rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.

§ 1
1. Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  przez  wykonawcę  na  zlecenie  zamawiającego  –  usług  badań

specjalistycznych z zakresu chemii  i/lub toksykologii  przedstawionych dowodów rzeczowych (za wyjątkiem
krwi oraz innego materiału biologicznego) na obecność środków odurzających i substancji psychotropowych
stanowiących załącznik nr 1 i 2 do ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity
z 2016 poz. 224) zakończonych wydaniem opinii.

2. Badaniu będą podlegać przedstawione przez zamawiającego dowody rzeczowe obejmujące m.in.: 
- substancje stałe w postaci: proszków, tabletek, „kryształów”,
- susze roślinne, 
- ciecze,
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- przedmioty mogące mieć kontakt z substancjami psychotropowymi lub środkami odurzającymi np.: wagi,

łyżeczki, „lufki”, szkło laboratoryjne, strzykawki, kartony, odzież itp.
3. Zakres  przeprowadzanych  badań  winien  zawierać  odpowiedzi  na  pytania  zawarte  w  „Postanowieniu

o powołaniu biegłego”, w tym m.in.:
– stwierdzenie,  czy  dowody  rzeczowe  poddane  badaniom  zawierają  środki  odurzające  lub  substancje

psychotropowe, jeżeli tak, to określenie jakie,
– stwierdzenie,  czy  zidentyfikowane  w  przebadanych  dowodach  rzeczowych  substancje  wymieniane  są

w wykazach środków odurzających i substancji psychotropowych stanowiących załącznik nr 1 i 2 do ustawy
z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2016 poz. 224) lub prekursorami
wymienianymi w Rozporządzeniach (WE) określonych w art. 1 pkt 3a i 3b Ustawy z dnia 29.07.2005 roku
o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2016 poz. 224),

– stwierdzenie,  czy  zidentyfikowane  w  przebadanych  dowodach  rzeczowych  substancje  są  nowymi
substancjami psychoaktywnymi wymienianych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia zgodnie z art. 44b ust. 2
Ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2016 poz. 224),

– określenie  ilości  tzw.  „działek  handlowych”  możliwych  do  sporządzenia  z  materiału  dowodowego
zawierającego  zidentyfikowane  środki  odurzające  i/lub  substancje  psychotropowe  i/lub  inne  substancji
psychoaktywne,

– w przypadku stwierdzenia, że zidentyfikowana substancja nie jest środkiem odurzającym i/lub substancją
psychotropową wymienianą  w załącznikach  nr  1  i  2  ustawy z  dnia  29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu
narkomanii  (tekst  jednolity  z  2016  poz.  224)  określenie  rodzaju  substancji,  tj.  czy  są  to  substancje
psychoaktywne, tzw. „dopalacze” kontrolowane, substancje niekontrolowane, itp. 

– określenie masy substancji przesłanych do badania i pozostałej po badaniach.
4. W przypadku konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania wymagające wiadomości specjalnych z zakresu

toksykologii, wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji niniejszej umowy przeprowadzić odpowiednie
badania w ramach danego Postanowienia.

5. Podstawą wykonania usług będących przedmiotem umowy jest Postanowienie o powołaniu biegłego wydane
zgodnie z art. 194 Kodeksu Postępowania Karnego przez zleceniodawcę (będącego jedną z jednostek podległych
Komendzie Wojewódzkiej  Policji  w Katowicach),  dopuszczające dowód z opinii  biegłego,  zespołu biegłych
instytucji  naukowej  lub specjalistycznej  z określeniem przedmiotu i  zakresem ekspertyzy kryminalistycznej,
stanowiący  podstawę  do  wydania  opinii  kryminalistycznej  (wykaz  jednostek  tj.  zleceniodawców  zawiera
załącznik nr 1 do umowy).

6. Zleceniodawca informuje Wykonawcę o zamiarze wydania Postanowienia i dokonuje konsultacji w zakresie
wykonania badań, ilości materiału dowodowego i proponowanego terminu wykonania. Ilość przekazywanych
dowodów rzeczowych w ramach zlecenia nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania zlecenia. 

7. Zleceniodawca w Postanowieniu o powołaniu biegłego określa termin wykonania zlecenia tj. konkretnej daty,
a w przypadku braku takiego terminu lub ściśle określonego terminu przyjmuje się,  że będzie to 30 dni od
odebrania przez Wykonawcę Postanowienia wraz dowodami rzeczowymi.

8. Zleceniodawca  informuje  Wykonawcę  o  wydaniu  Postanowienia  i  dokumentuje  ten  fakt  w  protokole
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. Sposobem powiadomienia będzie informacja przekazana Wykonawcy
telefonicznie lub SMS pod nr ………….lub fax. …………… lub pod adres e-mail:………….

9. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do odbioru dowodów rzeczowych wraz z Postanowieniem od
odpowiedniego  zleceniodawcy  w  terminie  …..  dni,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą.  Wydawanie  dowodów
rzeczowych  wraz  z  Postanowieniem  realizowane  będzie  w godzinach  od  8:30  do  14:30  w  dniach  pracy
Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku. W szczególnych przypadkach poinformuje wykonawcę o zmianie
godziny wydania dowodów rzeczowych. Odbiór będzie potwierdzany przez przedstawicieli Zleceniodawcy i
Wykonawcy na protokole wykonanym w 2 egz., stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

10. Wykonaniem zlecenia będzie wydanie opinii i dostarczenie jej wraz z materiałem dowodowym po badaniach
w terminie  założonym w postanowieniu  do  zleceniodawcy w godzinach  od  8:30  do  14:30  w dniach  pracy
zamawiającego,  tj.  od  poniedziałku  do  piątku.  W  szczególnych  przypadkach  zleceniodawca  poinformuje
wykonawcę o zmianie godziny przyjęcia dowodów rzeczowych.

11. W przypadkach nietypowych wynikłych  w trakcie  wykonywania  zlecania  wykonawca zobowiązany jest  do
konsultacji w tym zakresie celem ustalenia, czy w takiej sytuacji badania nadal będą wykonywane. 
11.1 Z  tytułu  badania  nietypowych  dowodów  rzeczowych  wykonawcy  nie  przysługuje  dodatkowe

wynagrodzenie.
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11.2 W  przypadku  decyzji  o  zaniechaniu  badań  wykonawcy  przysługuje  tylko  50%  wynagrodzenia  za

wykonanie pojedynczej usługi, określonego w § 2 ust. 1.
12. Zleceniodawca  może  uchylić  zlecenie  badań  i  wydanie  opinii  przed  ich  rozpoczęciem  przez  wykonawcę

w oparciu o pisemny wniosek nie ponosząc żadnych kosztów. W takiej sytuacji obowiązek odebrania dowodów
rzeczowych od wykonawcy leży po stronie zleceniodawcy.

13. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za dowody rzeczowe od momentu odebrania od zleceniodawcy do
momentu wykonania zlecenia.

14. Zwrot  materiału  dowodowego  niewykorzystanego  w  badaniu  następować  będzie  do  zleceniodawcy
równocześnie z dostarczeniem opinii.

15 Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji próbek materiału wykorzystanych w badaniach na własny koszt.
16. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  archiwizacji  dokumentacji  na  okres  10-ciu  lat  w  przypadku  opinii

pozytywnych oraz 5-ciu lat w przypadku opinii negatywnych.
17. Wykonawca zobowiązany jest do wydawania kopii opinii oraz wydruków graficznych przeprowadzonych badań,

w tym  z  dokumentacji  archiwalnych,  przechowywanych  zgodnie  z  pkt  16  wg  potrzeb  zamawiającego  bez
dodatkowej opłaty.

18. Ilość  dowodów  rzeczowych  przekazywanych  do  badania  wynikać  będzie  z  rzeczywistych  potrzeb
zamawiającego.

19. Wykonawca został wyłoniony zgodnie z ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego art. 39.
20. Wykonawca oświadcza, że cały zakres usług wynikający z realizacji niniejszej umowy wykona własnymi siłami

bez  udziału  podwykonawców/z  udziałem  podwykonawców,  którym  zamierza  powierzyć
wykonanie ........................... - zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

21. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy, wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania podwykonawcy jak za działanie własne.

22. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  zapłatę  podwykonawcy  za  zrealizowany  zakres  umowy
wynikający z ust. 20.

23. W  przypadku,  gdy  wykonawca  w  trakcie  realizacji  będzie  zamierzał  powierzyć  wykonanie  innemu
podwykonawcy, zmiana podwykonawcy wymaga zgody zamawiającego.

24. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  przepisów  ustawy  z  dnia  29.08.1997r.  o  ochronie  danych
osobowych  (tekst jedn. Dz. U. z  2016 poz. 922) w zakresie objętym postępowaniem oraz zobowiązuje się do
spełnienia  wymagań  wymienionych  w  ww.  ustawie  i  ponosi  odpowiedzialność  za  przetwarzanie  danych
niezgodnie z jej zapisami, w przypadku gdy w otrzymanym Postanowieniu znajdowałyby się dane osobowe.

§ 2
1. Cena jednostkowa za wykonanie pojedynczej usługi stanowi zryczałtowany koszt przebadania jednego dowodu

rzeczowego na podstawie odebranego Postanowienia wraz z wydaniem opinii i innymi kosztami i wydatkami
niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia  np.  związanymi  ze  zwrotem  materiału  badania,  utylizacją  oraz
archiwizacją  wynosi:  ……….. zł  netto  +  podatek  VAT………. %,  co  stanowi  ………….zł  brutto  (słownie:
…………………zł ../100) zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

2. Cena jednostkowa netto za przebadanie jednego dowodu rzeczowego niezależnie od przekazanego do badania
rodzaju dowodu rzeczowego nie ulega zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

3. Maksymalna  wartość  zamówienia  określonego  w  §  1  ust.  1  umowy  jest  równa  kwocie  przeznaczonej  na
realizację zamówienia i wynosi: ………………………. złotych brutto.

4. Dopuszcza się możliwość realizacji zamówienia o wartości niższej, niż wymieniona w ust. 3.
5  Rozliczenia pomiędzy stronami będą dokonywane na podstawie faktur VAT wystawionych przez wykonawcę

w terminie wynikającym z art. 106i) ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Podstawą do wystawienia faktury każdorazowo będzie wykonanie zlecenia w terminie.
7. Podstawa zapłaty faktury będzie każdorazowo postanowienie w przedmiocie uznania kosztów wydane przez

zleceniodawcę.
8. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez zamawiającego polecenia przelewu do

banku.
9. Wykonawca dostarczy do siedziby zleceniodawcy każdorazowo fakturę VAT, wystawioną na zamawiającego tj.:

Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, 40- 038 Katowice NIP 634-013-79-13, w treści
faktura zawierać będzie nazwę zleceniodawcy, tj. jednostki Policji zlecającej usługę.

10. Należność  płatna  będzie  przelewem  w  terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  faktury  na  konto  wykonawcy
określone na fakturze.
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11. Zamawiający upoważnia wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
12. Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć wraz z fakturą dokumenty potwierdzające rozliczenie wykonawcy

z podwykonawcą za zakres prac wskazany w § 1 ust. 20.

§ 3
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

1.1 w wysokości 5% maksymalnej wartości umownej brutto, gdy zamawiający wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada wykonawca.

1.2 w wysokości 5% maksymalnej wartości umownej brutto, gdy wykonawca wypowie umowę z powodu
okoliczności, za które odpowiada on sam.

1.3 20 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę w zwłoce od terminu określonego w § 1 ust. 9 umowy do 5 %
maksymalnej wartości brutto umowy. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 5 %
wartości brutto umowy, zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem § 3
ust. 1 pkt 1.1 umowy.

1.4 20 zł brutto za każdą rozpoczętą dobę w zwłoce od terminu określonego w Postanowieniu o powołaniu
biegłego,  a w  przypadku  braku  takiego  terminu  w  Postanowieniu  za  każdą  rozpoczętą  dobę  po
przekroczeniu 30 dni od odebrania przez wykonawcę Postanowienia wraz dowodami rzeczowymi do 5 %
maksymalnej wartości brutto umowy. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 5%
wartości brutto umowy, zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem § 3
ust. 1 pkt 1.1 umowy.

1.5 w wysokości 10 % wartości brutto pojedynczego zlecenia za odmowę wykonania zlecenia po odebraniu
Postanowienia  wraz  z  dowodami  rzeczowymi  do  5  %  maksymalnej  wartości  brutto  umowy.  Po
przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 5% wartości brutto umowy zamawiającemu
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zastosowaniem § 3 ust. 1 pkt 1.1 umowy.

Kary ujęte w § 3 ust. 1 pkt 1.3 i 1.4 i 1.5 podlegają sumowaniu.
2. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.
3. Postanowienia  §  3  ust.  1  umowy  nie  wyłączają  prawa  zamawiającego  do  dochodzenia  od  wykonawcy

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość
kar umownych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia wartości naliczonych kar umownych z faktur wystawianych
przez wykonawcę, po uprzednim zawiadomieniu wykonawcy na piśmie o potrąceniu i jego wysokości.

§ 4
1. Umowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W przypadku wydatkowania całkowitej

kwoty na realizację zamówienia przed upływem terminu realizacji umowy, umowa automatycznie wygasa.
2. W razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający
może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w terminie 30dni od dnia
powzięcia  wiadomości  o  tych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  wykonawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz.
922)  zamawiający  powierza  wykonawcy  przetwarzanie  danych  w  zakresie  objętym  niniejszą  umową.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych niezgodnie z niniejszą umową oraz zobowiązuje
się do spełnienia wymagań wymienionych w art. 36 – 39a ustawy, 

4. Dopuszcza się zmianę:
4.1. wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku VAT od towarów i usług. Cena jednostkowa netto oraz kwota przeznaczona na
realizację umowy pozostają bez zmian. Zmiana stawki podatku VAT dotyczyć będzie wyłącznie
usług wykonywanych po wejściu w życie zmiany stawki podatku VAT.

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy
z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad  podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub  wysokości
stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne;  pod  warunkiem  wykazania  przez
wykonawcę,  że  zmiany  te  mają  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  wraz  z pełnym
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uzasadnieniem  i  wskazaniem  procentowego  wzrostu  tych  cen.  Jednocześnie  zamawiającemu
będzie  przysługiwać  prawo  żądania  dalszych  wyjaśnień  wraz  z przedstawieniem  dalszych
dokumentów celem stwierdzenia dopuszczalności zmiany cen za wykonanie usługi.

4.2. Terminu wykonania pojedynczego zlecenia:
a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które

uniemożliwiają  wykonanie  badania  w  terminie  określonym  w  Postanowieniu  o  powołaniu
biegłego i są niezawinione przez wykonawcę, w tym w szczególności okoliczności powstających
na skutek zdarzeń losowych, których przewidzenie jest niemożliwe, zaś skutki mają bezpośrednie
przełożenie na sytuacje wykonawcy,

b) wystąpienie  opóźnień  leżących  po  stronie  zamawiającego,  które  uniemożliwiają  wykonawcy
wykonanie badania w terminie wskazanym w Postanowieniu o powołaniu biegłego,

4.3. Zmiany aktów prawnych mających wpływ na realizacje umowy.
5. Zastrzega się niedopuszczalność przeniesienia wierzytelności bez zgody zamawiającego.
6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.  sprawach  nie  uregulowanych  w  umowie  będą  miały  zastosowanie  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
8. pory powstałe w trakcie realizacji  niniejszej  umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla

siedziby zamawiającego.
9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla wykonawcy, 1 egzemplarz dla

zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
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Załącznik nr 1 do umowy

Wykaz jednostek (zleceniodawców)

1. KMP w Bielsku-Białej - 43-300 Bielsko-Biała, ul. Rychlińskiego 17
2. KMP w Bytomiu - 41-902 Bytom, ul. Powstańców Warszawskich 74
3. KMP w Chorzowie- 41-503 Chorzów, ul. Legnicka 1 
4. KMP w Częstochowie - 42-217 Częstochowa, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5 
5. KMP w Dąbrowie Górniczej - 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Aleja Piłsudskiego 11
6. KMP w Gliwicach - 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 10-12 
7. KMP w Jastrzębiu Zdroju - 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 12 
8. KMP w Jaworznie - 43-600 Jaworzno, ul. Narutowicza 1
9. KMP w Katowicach - 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19 
10. KMP w Mysłowicach - 41-400 Mysłowice, ul. Starokościelna 2
11. KMP w Piekarach Śląskich -  41-940 Piekary Śląskie, ul. Kalwaryjska 62 
12.KMP w Rudzie Śląskiej - 41-709 Ruda Śląska, ul. Hallera 9 
13. KMP w Rybniku - 44-200 Rybnik, Plac Armii Krajowej 5
14. KMP w Siemianowicach Śląskich - 41-100 Siemianowice Śląskie ul. Jana Pawła II 16 
15. KMP w Sosnowcu - 41-200 Sosnowiec, ul. Józefa Piłsudskiego 2
16. KMP w Świętochłowicach - 41-600 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 16 C 
17. KMP w Tychach – Tychach 43-100 ul. Al. Bielska 46
18. KMP w Zabrzu - ul. 1-go Maja 10, 41-800 Zabrze 
19. KMP w Żorach - 44-240 Żory ul. Wodzisławska 3
20. KPP w Będzinie - ul. Bema 1, 42-500 Będzin 
21. KPP w Bieruniu - ul. Turystyczna 1A, 43-155 Bieruń 
22. KPP w Cieszynie - ul. Wojska Polskiego 2, 43-400 Cieszyn
23. KPP w Kłobucku - 42-100 Kłobuck, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5 
24. KPP w Lublińcu - 42-700 Lubliniec, ul. Oświęcimska 6 
25. KPP w Mikołowie - 43-190 Mikołów, ul. Rymera 1 
26. KPP w Myszkowie -  42-300 Myszków, ul. Kościuszki 105 
27. KPP w Pszczynie - 43-200 Pszczyna, ul. Bogedaina 18 
28. KPP w Raciborzu - 47-400 Racibórz, ul. Bosacka 42 
29. KPP w Tarnowskich Górach - 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Bytomska 6 
30. KPP w Wodzisławiu Śląskim - 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Kokoszycka 180B
31. KPP w Zawierciu - 42-400 Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 
32. KPP w Żywcu - 34-300 Żywiec, Aleja Piłsudskiego 52
33. KWP w Katowicach - 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
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Załącznik nr 2 do umowy

Protokół

sporządzony w dniu ………………….w ………………………………………………………………(miejscowość)

na okoliczność poinformowania i przekazania:

Postanowienia o powołaniu biegłego wydane zgodnie z art. 194 Kodeksu Postępowania Karnego przez zleceniodawcę

……………………………………………… (pełnie dane jednostki Policji)

W dniu ……………… przedstawiciel zleceniodawcy …………………………………………….……..….. (dane osoby

kontaktującej się z wykonawcą) poinformował/ła …………………………………..……………….……. (podać sposób

powiadomienia - informacja przekazana wykonawcy telefonicznie lub SMS pod nr ………….lub fax. …………… lub 

pod adres e-mail:………….) wykonawcę ……………………………………………..……………………. (dane osoby 

uprawnionej ze strony wykonawcy) o zamiarze wydania Postanowienia i dokonano konsultacji w zakresie wykonania 

badań ……………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………. (krótko określić),

ilości materiału dowodowego ……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………. (podać)

i proponowanego terminu wykonania ……………………………………………………………………………. (podać)

(Ilość przekazywanych dowodów rzeczowych w ramach zlecenia nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania 

zlecenia)

Uzgodniono termin wydania opinii podany w Postanowieniu na dzień ……………………………………………. 

(w przypadku braku takiego terminu lub ściśle określonego terminu przyjmuje się, że będzie to 30 dni od odebrania

przez wykonawcę Postanowienia wraz dowodami rzeczowymi)

Wykonawca odbiera na własny koszt dowody rzeczowe wraz z Postanowieniem w dniu ………………..

zgodnie ze złożoną ofertą/ nie zgodnie ze złożoną ofertą (niepotrzebne skreślić). 

(Wydawanie  dowodów  rzeczowych  wraz  z  Postanowieniem  realizowane  będzie  w godzinach  od  8:30  do  14:30

w dniach pracy zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku.

W szczególnych przypadkach poinformuje wykonawcę o zmianie godziny wydania dowodów rzeczowych)

Podpisy:

Przedstawiciela zleceniodawcy: Przedstawiciela wykonawcy:

…………………………………………………. ………………………………………………….

Protokół sporządzono w 2 egz. po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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