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Andrzej Adamczyk oraz Błażej Bomba są wspólnikami spółki cywilnej. W ramach
prowadzonej wspólnie działalności gospodarczej zajmują się produkcją i sprzedażą
akcesoriów elektronicznych. W związku ze znacznym wzrostem zapotrzebowania na
ich produkty nie są już w stanie sami zajmować się ich sprzedażą. Postanowili zatem
zawrzeć umowę z Zenonem Zaradnym, który podjął się sprzedaży wytwarzanych
przez nich produktów. Umowa zawarta między nimi opierać się powinna na
następujących założeniach:
1. Jest zawarta na czas oznaczony z możliwością jej przedłużenia przez
wspólników spółki cywilnej na kolejny wskazany okres.
2. Wynagrodzenie Zenona Zaradnego jest rozliczane w okresach miesięcznych
na podstawie przedstawianego przez niego zestawienia.
3. Wysokość wynagrodzenia zależy od wartości umów zawartych z klientami,
z którymi Zenon Zaradny zawarł umowy.
4. Umowy zawierane z klientami przez Zenona Zaradnego mają wywoływać
bezpośredni skutek dla wspólników spółki cywilnej.
5. O każdej umowie zawartej z klientem Zenon Zaradny zawiadamia jednego ze
wspólników spółki cywilnej najpóźniej następnego dnia roboczego po jej
zawarciu.
6. Zenon Zaradny nie może prowadzić działalności konkurencyjnej w trakcie
wykonywania umowy.
7. Zenon Zaradny nie może przy wykonywaniu umowy posługiwać się innymi
osobami.
8. Umowa określa przyczyny i termin wypowiedzenia umowy przez wspólników
spółki cywilnej oraz jego skutki.
9. Wypowiedzenie umowy przez Zenona Zaradnego powinno być ograniczone.
10. Umowa określa konsekwencje rozwiązania spółki cywilnej oraz śmierci Zenona
Zaradnego w trakcie obowiązywania umowy.
W umowie spółki cywilnej wskazano, że we wszystkich sprawach związanych z jej
działalnością wymagane jest współdziałanie obu wspólników.
Zenon Zaradny nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie objętym wskazaną
powyżej umową.
Po zapoznaniu się z przepisami Kodeksu cywilnego proszę przygotować dla
wspólników spółki cywilnej umowę odpowiadającą powyższym założeniom,
a jednocześnie nie naruszającą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa
(w szczególności cywilnego).
Dane niezbędne do sformułowania treści umowy nie podane powyżej proszę wskazać
samodzielnie.
Należy zwrócić uwagę na ochronę interesów wspólników spółki cywilnej.
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