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/imię i nazwisko aplikanta, numer AP/ 

 
L.
p. 

 
Element projektu umowy podlegające ocenie 

 
Proponowana punktacja Punktacja:  

1 
sprawdzający 

1 
sprawdzający 

1. Prawidłowe oznaczenie stron  
i ich reprezentacji, w tym zawierające: 
w przypadku spółki akcyjnej (dającego zlecenie i agenta),  
co najmniej:   
1)  firmę spółki, jej siedzibę i adres,    
2)  oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest 
dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do 
rejestru,     
3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP),    
4)  wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. 
5) wskazanie czyje podpisy winny zostać złożone pod umową (np. 
w postaci formuły znajdującej się w komparycji „główce” umowy ([…] 
„reprezentowana/reprezentowany przez…”), tj. w przypadku obu stron 
– członka zarządu i prokurenta 

 
Max 3 pkt, przy czym za: 
 
brak któregokolwiek z elementów 
punktację obniża się o 1 pkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.  Przedmiot umowy  
- Prawidłowe określenie przedmiotu umowy 

 
Max 2 p-kty, przy czym za każdą 
wadliwość projektu w tym zakresie 
punktacja ulega obniżeniu o 1 pkt 

  

3. Określenie obowiązków wynikających z gwarancji 
- wskazania rocznego okresu jej trwania, 
- precyzyjne określenie obowiązków wynikających z gwarancji; 

 
Max 2 pkt-y, przy czym za każdą 
ewidentną wadliwość projektu w tym 
zakresie punktacja ulega obniżeniu 
o 1 pkt 

  

4. Serwis pogwarancyjny: 
- precyzyjne określenie obowiązków serwisowych 
- określenie czasu reakcji serwisowej 
- określenie wynagrodzenia za serwis pogwarancyjny. 

 
Max 3 p-kty, przy czym za każdą 
wadliwość projektu tym zakresie 
punktacja ulega obniżeniu o 1 pkt  

  

5. Cena i jej zabezpieczenie: 
- prawidłowe oznaczenie ceny  
i terminu płatności; 
- określenie dowolnego sposobu zabezpieczenia ceny (np. gwarancja 
bankowa, weksel in blanco, cesja na zabezpieczenie etc.) 
- odsetki umowne wyższe od odsetek za opóźnienie  
w transakcjach handlowych,  
i nie wyższe od odsetek maksymalnych w przypadku nieterminowej 
zapłaty  

 
Max 3 p-kty, przy czym za każdą 
wadliwość projektu w tym zakresie 
punktacja ulega obniżeniu o 1 pkt 
 

  

6.  Wyłączenie rękojmi i odpowiedzialności za szkody 
- wyłączenie rękojmi; 
- wyłączenie odpowiedzialności za szkody, z ograniczeniami: 
- co do szkód wynikających z winy umyślnej; 
- co do odpowiedzialności za produkt niebezpieczny 

Max 4 p-kty, przy czym za każdą 
wadliwość projektu w tym zakresie  
punktacja ulega obniżeniu o 1 pkt 
 

  

7. Klauzule force majeure i hardship: 
- precyzyjne określenie przypadków siły wyższej; 
- dokładne określenie skutków siły wyższej; 
- klauzula hardship określająca precyzyjnie umowne skutki wystąpienia 
trudności w wykonaniu umowy. 

Max 4 p-kty, przy czym za każdą 
ewidentną wadliwość projektu w tym 
zakresie punktacja ulega obniżeniu 
o 1 pkt 

  

8.  Postanowienia różne 
- klauzula arbitrażowa 
- klauzula dotycząca obowiązku poufności po stronie kupującego 
- klauzula salwatoryjna, 

Max 3 p-kty, za każdą prawidłową 1 
klauzule 1 pkt. 

  

9.  Ogólnie rozumiana spójność terminologiczna projektu umowy (tj. na 
przykład jednolite posługiwanie się danym określeniem definiującym 
stronę)  

Max 3 p-kty, przy czym za każdą 
wadliwość projektu w tym zakresie 
punktacja ulega obniżeniu o 1 pkt 
 

  

10
. 

Ogólnie rozumiana spójność redakcyjna projektu umowy,  
w tym:      a)     podział na paragrafy, ustępy itp. 

b) niezbyt długie, starannie pod względem formalnym 
zredagowane, klauzule, 

c) staranne zakończenie umowy klauzulami „końcowymi”  

Max 3 p-kty, przy czym za każdą 
ewidentną wadliwość projektu w tym 
zakresie punktacja ulega obniżeniu 
o 1 pkt 
 

  

  
SUMA PUNKTÓW (max 30 pkt) 

  

 

Podpisy sprawdzających:  ………………………………………………………………………… 

     ………………………………………………………………………… 


