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Szablon oceny 

L.p. Element podlegający 

ocenie 

Oczekiwania wobec projektu umowy Proponowana 

punktacja1  

1. „Główka” umowy  Prawidłowe (zawierające wszystkie 

wymagane elementy) oznaczenie stron, 

ich reprezentacji itp. 

 

Oznaczenie spółki akcyjnej powinno 

zawierać:  

- firmę spółki, jej siedzibę i adres; 

- oznaczenie sądu rejestrowego, w którym 

przechowywana jest dokumentacja spółki 

oraz numer pod którym spółka jest 

wpisana do rejestru; 

- numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

- wysokość kapitału zakładowego i kapitału 

wpłaconego (art. 374 § 1 k.s.h.). 

 

 

W odniesieniu do spółki cywilnej 

prawidłowe oznaczenie polega na: 

- wskazaniu jako strony umowy 

wspólników spółki cywilnej, działających 

wspólnie jako określona z nazwy spółka 

cywilna.  

- należy podać NIP zarówno każdego ze 

wspólników, jak i spółki cywilnej (por. art. 

20 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsiębiorców, Dz.U. poz. 646). 

  

 

Ewentualny tytuł umowy lub definicje stron 

w „główce” umowy powinny sugerować, że 

mamy do czynienia z umową o dzieło,  

a nie umową o świadczenie usług, do 

której stosuje się przepisy o zleceniu. Stąd 

strony powinny być określane np. mianem 

„Zamawiającego”(ewentualnie: 

„Inwestora”)/„Wykonawcy”, a nie np. 

mianem „Zleceniodawcy”/”Zleceniobiorcy”. 
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1
 Za każdą wadliwość projektu w danym zakresie, włącznie z naruszeniem potencjalnych interesów 

Wykonawcy, punktacja ulega obniżeniu o 1 pkt. 
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2. Dokumenty /rejestry 

identyfikujące strony i 

wykazujące należyte 

umocowanie osób 

reprezentujących strony 

- W przypadku spółki akcyjnej zasadniczo 

(jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a statut 

nie zawiera żadnych postanowień w tym 

przedmiocie) reprezentacja wymaga 

współdziałania dwóch członków zarządu 

albo jednego członka zarządu łącznie  

z prokurentem (art. 373 § 1 k.s.h.). Można 

powołać się na odpis aktualny (informację 

odpowiadającą odpisowi aktualnemu)  

z KRS. 

 

- W przypadku wspólników spółki cywilnej 

należy oczekiwać powołania wpisów  

w CEIDG, ewentualnie wydruków z tej 

ewidencji. 

 

- Zasadniczo należy wymagać pod umową 

podpisów wszystkich wspólników. W braku 

podpisów wszystkich wspólników, 

załącznikiem do umowy powinna być 

umowa spółki, ewentualnie wraz  

z aneksem lub uchwałą, z której wynika 

kompetencja do reprezentowania spółki  

w danym zakresie.  
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3. Opisanie obowiązków 

Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy ma należeć: 

- opracowanie koncepcji architektonicznej 

inwestycji; 

- opracowanie dokumentacji projektowej, 

obejmującej projekt budowlany i projekt 

wykonawczy; 

- uzyskanie dla Zamawiającego 

(Inwestora) pozwolenia na budowę; tu 

potrzebne będzie udzielenie 

pełnomocnictwa wskazanej przez 

Wykonawcę osobie, co trzeba w umowie 

przewidzieć; 

-  wsparcie Zamawiającego (Inwestora) 

przy wyłanianiu wykonawcy robót 

budowlanych;  

- nadzór autorski  

 

- Umowa powinna przewidywać 

przekazanie dokumentacji w postaci 

określonej liczby egzemplarzy w wersji 

papierowej + w wersji elektronicznej  

- Istotnym walorem pracy będzie 

uwzględnienie w projekcie problematyki 

autorskich praw majątkowych, tj. zawarcie 
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w pracy 

a) klauzuli o przeniesieniu na 

Zamawiającego (Inwestora) autorskich 

praw majątkowych (art. 41 i nast. ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, tekst jedn. Dz.U. z 

2018 r., poz. 119 ze zm.)  oraz udzieleniu 

Zamawiającemu (Inwestorowi) zezwolenia 

na wykonywanie praw zależnych lub 

b) klauzuli o udzieleniu licencji do 

jednorazowego wykorzystania utworu (art. 

65, art. 61 ustawy  z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych). 

 

To ostatnie rozwiązanie byłoby zresztą 

zapewne korzystne dla Wykonawcy, 

którego interesy autor projektu ma 

reprezentować. Prawidłowość tych klauzul, 

w związku z „przedmiotem” kolokwium 

(prawo cywilne), nie może być jednak 

oceniana. 

4. Klauzula dot. 

wynagrodzenia 

Precyzyjna klauzula dot. wynagrodzenia 

umownego, to jest: 

- określająca jego wysokość w „rozbiciu” 

na płatności częściowe; 

- z uwzględnieniem podatku VAT;  

- określająca termin płatności 

wynagrodzenia umownego w sposób 

niesprzeczny z postanowieniami ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty 

w transakcjach handlowych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 118); 

- zastrzeżenie, że Wykonawcy nie należy 

się żadne dodatkowe wynagrodzenie (z 

tytułu kosztów, czy wydatków, w tym 

związanych z pełnieniem przez 

Wykonawcę czynności nadzoru 

autorskiego). 

 

- Istotnym walorem pracy będzie klauzula, 

zgodnie z którą wynagrodzenie umowne 

obejmuje wynagrodzenie z tytułu 

przeniesienia autorskich praw 

majątkowych wraz z udzieleniem 

zezwolenia na wykonywanie praw 

zależnych/udzielenie licencji na 

wykorzystanie utworu. 
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5. Klauzula dot. zadatku Klauzula uwzględniająca następujące 

kwestie:  

- zadatek w umówionej kwocie (20 % 

wynagrodzenia umownego) ma być 

„wpłacony” („dany” przy zawarciu umowy, 

ewentualnie wpłacony niezwłocznie po jej 

zawarciu) 

- w rezultacie zastrzeżenia zadatku, 

niewykonanie umowy przez jedną ze stron 

daje drugiej stronie prawo do odstąpienia 

od umowy bez wyznaczania terminu 

dodatkowego 

-   odstąpienie od umowy w ww. 

okolicznościach upoważnia stronę do 

zatrzymania zadatku/żądania sumy 

dwukrotnie wyższej  

- w razie wykonania umowy zadatek 

podlega zarachowaniu na poczet 

wynagrodzenia umownego (zgodnie z 

poleceniem), a w razie rozwiązania umowy 

z innych powodów niż ww. odstąpienie od 

umowy w zw. z niewykonaniem umowy 

przez drugą stronę – zadatek podlega 

zwrotowi (art. 394 k.c.) 
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6. Określenie 

podstawowych 

terminów/okresów 

umownych 

 

Chodzi w szczególności o: 

- termin przekazania przez Zamawiającego 

(Inwestora) mapy dla celów 

projektowych/dokumentów dot. 

istniejącego budynku/know-how;  

- termin na przekazanie koncepcji 

architektonicznej; 

- termin na zaakceptowanie tej koncepcji 

przez Zamawiającego (Inwestora);  

- termin na przekazanie projektu 

budowlanego; 

 - termin na zaakceptowanie projektu przez 

Zamawiającego (Inwestora); 

- ostateczny termin dla zrealizowania 

zasadniczego celu umowy, tj. uzyskania 

pozwolenia na budowę (do końca 2019 r.). 
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7. Klauzula 

wprowadzająca 

obowiązek 

zachowania 

poufności 

- Z punktu widzenia Zamawiającego 

(Inwestora), poufne powinny pozostać 

zwłaszcza szczegóły dot. rozwiązań 

technicznych w istniejącej hali 

produkcyjnej oraz przekazane know-how 

dot. transportu i magazynowania wyrobów 
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szklanych. 

 

- Zgodnie z poleceniem, poufny ma być  

także fakt zawarcia umowy i jej 

postanowienia. 

 

- Klauzula powinna także zobowiązywać 

do stosownego zabezpieczenia 

informacji/materiałów poufnych oraz do 

nałożenia obowiązku zachowania 

poufności na osoby współpracujące przy 

realizacji umowy (w tym członków 

ewentualnego zespołu projektowego). 

8. Klauzula 

wprowadzająca zakaz 

konkurencji 

Zgodnie z poleceniem, 5 –letni zakaz 

konkurencji ma odnosić się do 

-  przedsiębiorców zajmujących się 

produkcją szkła, wyrobów szklanych oraz 

- przedsiębiorców zajmujących się  

magazynowaniem/spedycją takich 

wyrobów. 
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9. Klauzula dot. kar 

umownych  

Klauzula powinna wprowadzać 

odpowiedzialność z tytułu kary umownej 

przynajmniej w następujących 

przypadkach: 

- nieterminowa realizacja obowiązków 

Zamawiającego (Inwestora) dot. 

przekazania określonych materiałów; 

- nieterminowa realizacja obowiązków 

Zamawiającego (Inwestora) dot. akceptacji 

koncepcji/projektu; 

- nieterminowa realizacja obowiązków 

przez Wykonawcę;  

- naruszenie obowiązku zachowania 

poufności; 

- naruszenie zakazu konkurencji. 
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10. Pactum de non 

cedendo 

Klauzula umowna zgodnie z którą 

Wykonawca nie może bez zgody 

Zamawiającego (Inwestora) przenieść 

wierzytelności wynikających z umowy na 

rzecz osoby trzeciej/osób trzecich (por. art. 

501 § 1 k.c.)  
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11. Ogólnie rozumiana 

spójność redakcyjna  

i terminologiczna 

projektu umowy  

1)  styl, poprawność językowa;  

2) adekwatna terminologia prawnicza, 

konsekwentne posługiwanie się danym 

określeniem definiującym stronę, 

przedmiot umowy itp.; 

3) niezbyt długie, starannie pod względem 

formalnym zredagowane, klauzule;  

4) staranne zakończenie umowy 

klauzulami „końcowymi”, tj. np. 

- klauzulą dot. rozstrzygania sporów;  

- klauzulą dot. formy zmiany umowy (art. 

76 k.c.). 

- klauzulą wskazującą na liczbę 

egzemplarzy umowy itp. 
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Proponowana skala ocen (zgodna z § 31 ust. 1-3 regulaminu odbywania aplikacji 

radcowskiej): 

0-19   ndst 

20-23 pkt   dst 

24-27 pkt   db 

28-30 pkt   bdb 


