KAZUS NA KOLOKWIUM Z PRAWA CYWILNEGO
09 kwietnia 2021r.
Zdający kolokwium- jako radca prawny, do którego zwróciła się Spółka Hurtownia Zabawki
Plastikowe Sp. z o.o., sporządza umowę uregulowaną przepisami prawa, z uwzględnieniem
interesu mocodawcy, biorąc pod uwagę, wskazane niżej założenia:
Założenia do umowy
1. Spółka prowadzi ostatnie prace wykończeniowe w nowej siedzibie, ale w tym samym
czasie w starej siedzibie dochodzi do zawalenia się części budynku w związku z jego
złym stanem technicznym. Na czas do zakończenia prac w nowej siedzibie jest
konieczne przeniesienie towarów należących do Spółki w inne miejsce.
2. Wszystkie wyżej wymienione towary zostały posortowane, popakowane i
sporządzono listy poszczególnych przedmiotów, które będą stanowić przedmiot
umowy.
3. Wszystkie towary muszą zostać przeniesione w inne miejsce do czasu ukończenia prac
wykończeniowych, które nastąpi w założeniu za około 3 do 4 miesiące, ale może
pojawić się w tym zakresie opóźnienie. W takim przypadku będzie istniała
konieczność przedłużenia tego czasu, o czym druga strona umowy zostanie w
określonym czasie i w określony sposób poinformowana.
4. W czasie trwania umowy może się zdarzyć konieczność wydania części towarów
osobie trzeciej.
5. Spółka chce skorzystać z usług profesjonalnego przedsiębiorcy, zajmującego się
działalnością gospodarczą w zakresie objętym umową.
6. Spółka zapłaci stosowne wynagrodzenia na rachunek bankowy kontrahenta, po
wykonaniu usługi, po otrzymaniu faktury VAT.
7. Kontrahent posiada odpowiednie magazyny, w których mogą być złożone różnego
rodzaju rzeczy ruchome. Zapewnia odpowiednie do tego warunki.
8. Spółka oczekuje, że Kontrahent wyda pokwitowanie przyjęcia towarów.
9. Spółka oczekuje, że Kontrahent zobowiąże się do ubezpieczenia przyjętych towarów.
10. Spółka oczekuje, że Kontrahent będzie odpowiadał za szkodę wynikłą z utraty, ubytku
lub uszkodzenia przedmiotu umowy.
11. Spółka chce mieć możliwość dostępu do przedmiotu umowy.
Podmioty
Spółka: Hurtownia Zabawki Plastikowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-123 Katowice,
ul. Kwiatowa 4, posiadająca NIP 716-111-60-02, REGON 123456789, wpisana do KRS pod
numerem 0000011001 o kapitale zakładowym 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych).
1. Zgodnie z umową spółki zarząd może składać się 1-5 osób.
2. Z treści KRS wynika, że zarząd spółki Hurtownia Zabawki Plastikowe Sp. z o.o. z
siedzibą w Katowicach składa się z 1 osoby Jan Kowalski- prezes zarządu.
3. Umowa spółki zawiera regulacje dotyczące sposobu reprezentacji spółki, w przypadku
zarządu wieloosobowego łącznie dwóch członków zarządu lub członek zarządu z
prokurentem.
4. Z danych rejestrowych spółki ujawnionych w KRS wynika, że dla spółki ustanowiono
prokurentów łącznych Jana Ptaka i Marka Ficka.
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Kontrahent: Magazyny Składy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stanisław Pudełko
Spółka komandytowa z siedzibą ul. Piaskowa 48, 40-357 Katowice, posiadająca NIP 722113-65-02, REGON 122456789, wpisana do KRS pod numerem 0000013003,
1. Zgodnie z treścią KRS spółkę reprezentuje komplementariusz w osobie prezesa spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością Stanisława Pudełko
2. Z treści KRS wynika także, że w spółce komandytowej powołano prokurenta samoistnego
Marię Pudełko.
Założenia do rozwiązania zadania
1. Zgodnie z oczekiwaniem Spółki, w której imieniu działa radca prawny umowa powinna
zawierać rozwiązania zgodne z przepisami prawa z uwzględnieniem wszystkich wymagań
określonych przez Spółkę.
2. Umowa ma zabezpieczać interes Spółki.
3. Niewymagane jest sporządzenie załącznika lub załączników do umowy odnoszących się
do przedmiotu umowy.
4. Dane i informacje dotyczące podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie
określone przez zdającego, także w zakresie rodzaju i formy, w jakiej działalność jest
przez te podmioty wykonywana.
5. Zdający powinien wskazać, czyje podpisy powinny zostać złożone pod treścią umowy.
6. Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym
obowiązującym w dniu kolokwium.
7. Wszystkie elementy podmiotowe i przedmiotowe stanu faktycznego winny zostać
uwzględnione w treści umowy.
8. Umowa może zawierać postanowienia i wskazywać dokumenty dotyczące kwestii
nieobjętych wskazanymi wyżej założeniami, przy czym ich wprowadzenie do jej treści nie
może pozostawać w sprzeczności z założeniami.
9. Umowa może uzupełniać treść założeń elementami koniecznymi wynikającymi z
obowiązujących przepisów prawa, ale nie może uchybiać sprecyzowanym wyżej
założeniom.
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