Ćwiczenia z prawa cywilnego zmiany zobowiązania
grupa A,C 13.02
grupa B 20.02
grupa D 06.03
KAZUS ZMIANY ZOBOWIĄZANIA
Proszę sporządzić, jako radca prawny, do którego zwrócił się Dostawca o pomoc prawną,
opinię prawną oraz założenia do projektu dokumentu wskazującego sposób rozwiązania
problemu Dostawcy, przy uwzględnieniu interesu mocodawcy, biorąc pod uwagę, wskazane
niżej założenia:
A. Stan faktyczny:
1. Dostawca i Odbiorca w dniu 15 stycznia 2017r. zawarli umowę o dostawę materiałów i
części do produkcji filtrów wodnych
2. Dostawa zgodnie z umową została zrealizowana przez Dostawcę 30 marca 2017r.
3. Cena za dostawę materiałów i części zgodnie z umową została ustalona na kwotę
150.000,00 zł brutto
4. Termin płatności ustalono 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury
VAT
5. Protokół odbioru został podpisany w dniu 15 kwietnia 2017r. i w tym dniu Dostawca
wystawił fakturę, którą wręczył Odbiorcy
6. Na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z umowy dostawy Dostawca zawarł w
dniu 15 kwietnia 2017r.z małżonką odbiorcy umowę poręczenia
7. Małżonka Odbiorcy udzieliła poręczenia bezterminowego w wysokości dostawy wraz z
ewentualnymi odsetkami i ewentualnymi innymi kosztami
8. Odbiorca i jego małżonka ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania
9. Dostawca nie otrzymał w ustalonym terminie zapłaty za dostawę, kilka razy telefonował
w tej sprawie do Odbiorcy
10. W dniu 1 marca 2018r. Dostawca skierował do Odbiorcy wezwanie do zapłaty,
jednocześnie wzywając do zapłaty poręczyciela
11. W dniu 10 kwietnia 2018r. Dostawca otrzymał pismo od Odbiorcy, w którym Odbiorca
informuje o trudnościach w płatnościach, jednocześnie oświadcza, że chce wykonać
ciążące na nim zobowiązania i wraz z poręczycielem składa propozycję zawarcia ugody
12. W dniu 1 maja 2018r. Odbiorca składa Dostawcy propozycję by Dostawca wyraził zgodę
na przyjęcie od niego weksla wystawionego na jego rzecz
13. Weksel jest wekslem własnym wystawionym na zlecenie Odbiorcy przez kontrahenta
Odbiorcy Urządzenia Wodne Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, ul. Solna 25, 31-408
Wieliczka w dniu 15 kwietnia 2018r. na kwotę 150.000,00 zł z terminem płatności w
dniu 30 marca 2019r., płatny w BS w Wieliczce, podpisany przez dwóch członków
zarządu Jana Burego prezesa i Janusz Kaca członka zarządu Urządzenia Wodne Sp. z o.o.
z siedzibą w Wieliczce, opatrzonym klauzulą bez protestu
14. Dostawcy zależy na dobrych relacjach i współpracy z Odbiorcą
15. W dniu 15 lipca 2018r. Dostawca zawarł umowę z Odbiorcą, z której treści wynika, że
Odbiorca ma być dostawcą filtrów wodnych
16. Wartość dostawy ustalono na kwotę 40.000,00 zł brutto
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17. Termin płatności na 14 dni od dostawy, która nastąpiła zgodnie z umową 5 sierpnia 2018r.
B. Strony umowy:
Dostawca: Produkcja i Usługi Różne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Wesoła 22, 40111Katowice wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000104536, NIP
6343123330, REGON 271224878
Umowa dostawy została podpisana przez dwóch członków zarządu spółki Jana Kowalskiego prezes zarządu i Beatę Kot –członka zarządu
Odbiorca: Stanisław Borek zam. ul. Piaskowa 48, 40-123 Katowice, prowadzący działalność
gospodarczą Stanisław Borek Filtry Wodne z siedzibą w Katowicach ul. Piaskowa 48, 40-123
Katowice posiadający nadany nr PESEL i nr NIP, wpisany do CEiDG
Odbiorca pozostaje w związku małżeńskim z Ewą Borek, zam. ul. Piaskowa 48, 40-123
Katowice
A. Założenia do rozwiązania zadania
1. Dostawca, na rzecz którego radca prawny udziela pomocy prawnej, oczekuje przekazania
przez radcę prawnego w formie opinii prawnej konkretnych informacji oraz wskazania
jakie działania może podjąć w celu rozwiązania problemu z Odbiorcą, a także
przygotowania założeń do odpowiedniego dokumentu na podstawie którego będzie
możliwe zrealizowanie zaproponowanego rozwiązania
2. Wszystkie elementy podmiotowe i przedmiotowe wskazane w stanie faktycznym winny
zostać ujęte bezpośrednio w treści opinii prawnej oraz w przygotowanym dokumencie
3. Opinia prawna i opracowany dokument winny uwzględniać przyjęte samodzielnie
brakujące lub dodatkowe elementy stanu faktycznego, przy czym nie mogą one
pozostawać w sprzeczności z elementami stanu faktycznego wskazanymi wyraźnie w
treści powyższych założeń
4. W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do sporządzenia opinii lub
odpowiedniego dokumentu należy wpisać słowo „podpis” ze wskazaniem osoby
składającej podpis.
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