
Umowa - zlecenie na wykonanie usługi detektywistycznej 

zawarta w dniu ……………….. pomiędzy DATABASE Sp. z o.o. Sp.k. ul. Radosna 3, 87-100 Toruń, o numerze 
NIP 956-231-46-36, działającej na mocy zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie usług 
detektywistycznych wydanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr RD-20/2019 z dnia 
06-03-2019 r. zwaną w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, 
a 
nazwa firmy lub imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 
NIP: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
adres: ……………………………………………………………………………………………………………… 
adres email dla doręczenia zlecenia: ……………………………………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Zlecającym.                                                                             

§ 1 

Zlecający zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania ustalenia: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                        § 2 

Zlecający oświadcza, że jest wierzycielem/pełnomocnikiem wierzyciela wobec osoby/osób będących 
przedmiotem niniejszego zlecenia i tym samym posiada interes prawny do pozyskania informacji poufnych o 
dłużniku/dłużnikach, celem przeprowadzenia windykacji należności, zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawa. 

§ 3 

Koszt wykonania zlecenia ustalono na kwotę …………..…PLN + VAT. Razem do zapłaty: ………………PLN  

słownie: …………………………………………………………………………………………………… złotych. 

§ 4 

Zlecający oświadcza, że nie ponosi kosztów dojazdów, niezbędnych noclegów, oraz innych kosztów 
bezpośrednio związanych z realizacją zlecenia. 

§ 5 

Zlecenie podlega realizacji w chwili wpłacenia przez Zlecającego na konto:  
Database Sp. z o.o. Sp.k. ul. Radosna 3; 87-100 Toruń,  

ING Bank Śląski S.A. Oddział Toruń, nr rachunku:   77 1050 1979 1000 0090 3082 6474  
kwoty  w wysokości ……………. zł (słownie:…………………………………………………………. złotych).  

                                                                                        § 6 

1. Strony ustalają termin wykonania zlecenia na …….. dni roboczych. Jako pierwszy dzień roboczy uznaje się 
dzień następny od daty wpływu należności na konto Zleceniobiorcy. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż z uwagi na nieformalny charakter pozyskiwania informacji  - w wypadku 
zaistnienia błędu lub nieścisłości w zakresie objętym zleceniem, bądź też w wypadku uzyskania niepełnej 
informacji w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Zlecający zrzeka się jakichkolwiek roszczeń 
odszkodowawczych, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do zwrotu wynagrodzenia w niezrealizowanym 
zakresie. 



§ 7 

Zlecający oświadcza, że w przypadku wezwania przez organa ścigania (Policję, Prokuraturę, Sąd) detektywa 
lub detektywów realizujących czynności zlecone niniejszą umową, pokryje koszty udziału tych osób w 
czynnościach procesowych prowadzonych przez te organy w wysokości:  

- 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w czynnościach każdego detektywa 
-  koszty dojazdu samochodem służbowym (tam i z powrotem) od siedziby Database Sp. z o.o. Sp.k.       
   do siedziby wzywającego organu, liczonego wg stawki 1,0 zł/1 km 

                                                                            § 8        

Na zasadzie art. 12 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych detektyw jest obowiązany 
zachować tajemnicę źródła informacji, oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie 
wykonywania czynności. 
Detektywa z obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić jedynie Sąd na zasadach określonych w Kodeksie 
Postępowania Karnego. 

                                                                            § 9        

Do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy. 

                                                                            § 10        

Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
  

Zlecający                Zleceniobiorca
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