Nr kodu zdającego…………………….

Krajowa Izba Radców Prawnych

TRZECI DZIEŃ
SYMULACJI EGZAMINU RADCOWSKIEGO
28 MARCA 2022 r.
CZĘŚĆ TRZECIA EGZAMINU
Zadanie z zakresu prawa gospodarczego
Pouczenie:
1. Zadanie oznacza się indywidualnym kodem.
a) W przypadku rozwiązywania zadania w formie odręcznej, zdający wpisuje numer
kodu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej
rozwiązanie zadania.
b) W przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego,
zdający wpisuje numer kodu na pierwszej stronie zadania (odręcznie) oraz w
oknie aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych, zgodnie z wyświetlonym
komunikatem (numer kodu będzie automatycznie wstawiany na każdej stronie
pracy).
2. Nie jest dopuszczalne w żadnym miejscu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie
zadania wpisanie własnego imienia i nazwiska ani też podpisanie się własnym
imieniem i nazwiskiem.
3. Czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut.
4. Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 7 ponumerowanych
stronach (łącznie ze stroną tytułową i informacją dla zdającego). W razie braku
którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Organizatora.
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Informacja dla zdającego
Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić - na zlecenie Best-Car sp. z o.o.

I.

z siedzibą w Szczecinku, przy uwzględnieniu niżej wskazanych założeń – umowę
nazwaną odpowiadającą zadanemu stanowi faktycznemu.

Zdający powinien

zatytułować umowę, określając, jaką umowę sporządził.
Wszystkie elementy przedmiotowe i podmiotowe umowy powinny zostać opisane

II.

bezpośrednio w treści umowy z uwzględnieniem wszelkich instytucji prawnych
niezbędnych do jej ważności i skuteczności.
III.

Ewentualne załączniki do umowy oraz powołane w umowie dokumenty powinny zostać
opisane w umowie w taki sposób, aby na podstawie tego opisu można było ustalić ich
formę oraz treść, a przez to ważność i skuteczność oświadczeń składanych przez osoby
posługujące się tymi dokumentami. Nie jest konieczne sporządzenie załączników do
umowy.

IV.

Jeżeli z założeń umowy wynika potrzeba sporządzenia określonych dokumentów przez
osoby trzecie, niebędące stroną przedmiotowej umowy, w umowie należy określić
wszystkie wymagania przedmiotowych dokumentów, tak by było wiadomo jakiej treści
dokument winien być sporządzony. Nie jest konieczne sporządzenie dokumentów
pochodzących od osób trzecich.

V.

W umowie należy opisać dokumenty identyfikujące osoby składające swe podpisy pod
umową.

VI.

Umowa powinna uwzględniać przyjęte samodzielnie przez zdającego brakujące
elementy stanu faktycznego, przy czym nie mogą one pozostawać w sprzeczności z
elementami stanu faktycznego wskazanymi wyraźnie w zadaniu.

VII.

Umowa może zawierać dodatkowe postanowienia regulujące kwestie nieobjęte
elementami stanu faktycznego i założeniami wynikającymi z zadania, przy czym ich
wprowadzenie do treści umowy nie może w jakikolwiek sposób uchybiać temu stanowi
faktycznemu i tym założeniom.

VIII. W miejscu przeznaczonym na złożenie podpisów niezbędnych do zawarcia umowy
należy wpisać słowo „podpis” ze wskazaniem osoby go składającej, zgodnie z
założeniami zadania.
IX.

Praca zawierająca rozwiązanie zadania winna być oparta na stanie prawnym
obowiązującym w dniu egzaminu próbnego.
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Stan faktyczny zadania
I

Podmioty umowy:
1)

Jerzy Flisak (PESEL 62012399456):
a) prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno –
Handlowo

–

Usługowe

Jerzy

Flisak.

Główny

zakład

produkcyjny

przedsiębiorstwa mieści się w Tarnowie, przy ul. Nowej 15, 33-102 Tarnów, a
działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (NIP 456-234-11-08, REGON 87409743);
b) przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej jest produkcja
i sprzedaż części oraz podzespołów do pojazdów;
c) Jerzy Flisak pozostaje w związku małżeńskim z Anną Małek – Flisak (PESEL
66031255987), małżonków łączy ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej,
małżonkowie nie zawierali majątkowych umów małżeńskich;
d) Anna Małek – Flisak i Jerzy Flisak mieszkają wspólnie w Tarnowie, przy ul
Konfederackiej 19/3, 33-100 Tarnów;
e) Jerzy Flisak jest mikroprzedsiębiorcą zgodnie z definicją wskazaną w załączniku
I do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.
1, z późn. zm.).
2)

Best-Car spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku przy ul.
Pomorskiej 11, 78-400 Szczecinek, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000345987, której akta rejestrowe znajdują
się w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu
Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie (NIP 567-890-34-11, REGON
98723456), zwana dalej „Spółką”. Informacje dotyczące Spółki:
a) umowa

Spółki

została

zawarta

bez

wykorzystania

wzorca

umowy

przewidzianego w Kodeksie spółek handlowych;
b) siedziba Spółki nie uległa zmianie od momentu jej zawiązania;
c) kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł;
d) wspólnikami Spółki są: Mariusz Niski (PESEL 77091388234) i Marzena
Wrzosek (PESEL 76021865093);
e) w skład zarządu Spółki wchodzą wspólnicy: Mariusz Niski (PESEL
77091388234) jako prezes zarządu i Marzena Wrzosek (PESEL 76021865093)
jako wiceprezes zarządu;
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f) umowa Spółki powiela domyślne zasady reprezentacji Spółki określone
Kodeksie spółek handlowych;
g) w umowie Spółki nie zawarto uregulowań odmiennych od zawartych w
Kodeksie spółek handlowych w zakresie uchwał podejmowanych przez organy
Spółki;
h) w Spółce nie powołano prokurenta;
i)

w Spółce nie powołano rady nadzorczej;

j)

przedmiotem działalności Spółki jest m.in. produkcja podzespołów do pojazdów
mechanicznych;

k) Spółka jest dużym przedsiębiorcą zgodnie z definicją wskazaną w załączniku I
do rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str.
1, z późn. zm.).
II

Przedmiot umowy:
1)

Docelowa realizacja (wytworzenie) przez Jerzego Flisaka 2000 sztuk głowic
silnikowych do silnika spalinowego typu FTS 1950 cm3, zgodnie z dokumentacją
przekazaną przez Spółkę;

III

Założenia do umowy:
1)

Best-Car sp. z o.o. zamierza wziąć udział w przetargu organizowanym przez Fabrykę
Samochodów Osobowych Nowy Żerań S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Motoryzacyjnej 23, 00-100 Warszawa, którego przedmiotem będzie sprzedaż 2000
sztuk głowic silnikowych do silnika spalinowego typu FTS 1950 cm3,
wykorzystywanego przez Fabrykę Samochodów Osobowych Nowy Żerań S.A. do
produkcji silników przeznaczonych do nowego modelu samochodu osobowego,
który ma być montowany w tej fabryce.

2)

Best-Car sp. z o.o. nie jest wstanie wytworzyć takiej ilości głowic, dlatego
porozumiał się z Jerzym Flisakiem, który w ramach prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej dysponuje odpowiednimi mocami przerobowymi, które
pozwolą zrealizować takie zamówienie.

3)

Best-Car sp. z o.o. nie ma pewności, że wygra przetarg. Ponadto prowadzi również
rozmowy z innymi wytwórcami głowic silnikowych, dlatego oczekuje, że
konstrukcja przygotowywanej umowy:
a) Nie będzie prowadziła do automatycznego obowiązku realizacji umowy z
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Jerzym Flisakiem w wypadku, gdy Best-Car sp. z o.o. wygra przetarg;
b) Pozwoli Best-Car sp. z o.o. zdecydować się, czy wykonawcą głowic będzie
Jerzy Flisak czy inny producent;
c) Zapewni, że jeśli Best-Car sp. z o.o. zdecyduje się, że wykonawcą głowic będzie
Jerzy Flisak, to Best-Car sp. z o.o. będzie miał mechanizmy prawne zmuszający
go do realizacji takiego zamówienia;
d) Zapewni, że Jerzy Flisak nie będzie miał uprawnień, które zmuszą Best-Car sp.
z o.o. do zamówienia u niego głowic.
4)

Przetarg ma być rozstrzygnięty do końca maja 2022 r.

5)

Najpóźniej w ciągu miesiąca od rozstrzygnięcia przetargu Best-Car sp. z o.o.
poinformuje Jerzego Flisiaka, czy zleca mu wykonanie głowic czy też nie.

6)

Finalny kontrakt na realizację głowic ma być zawarty w ciągu 7 dni od
powiadomienia zlecającego wykonanie głowic, o którym mowa w pkt 5);

7)

Jeżeli w ciągu miesiąca od pozytywnego dla Best-Car sp. z o.o. rozstrzygnięcia
przetargu Best-Car sp. z o.o. nie poinformuje Jerzego Flisiaka, czy zleca mu
wykonanie głowic czy też nie, umowa między Best-Car sp. z o.o. a Jerzym Flisakiem
winna ulec automatycznemu rozwiązaniu;

8)

Jerzy Flisak ani jego małżonka nie mogą w okresie od dnia zawarcia umowy z BestCar sp. z o.o. przez Jerzego Flisaka wiązać się z innym podmiotem startującym w
przetargu żadną umową dotyczącą realizacji lub dostarczania głowic objętych
postępowaniem. Naruszenie tego zobowiązania przez którekolwiek z małżonków
winno wiązać z koniecznością zapłaty przez Jerzego Flisaka kwoty 20.000 zł na
rzecz Best-Car sp. z o.o. w odniesieniu do każdej umowy, która byłaby sprzeczna z
przedmiotowymi

ustaleniami,

a ponadto

winno skutkować obowiązkiem

rozwiązania umowy przez danego małżonka z konkurentem Best-Car sp. z o.o.
Gdyby do rozwiązania konkurencyjnej umowy nie doszło, Best-Car sp. z o.o. ma
być uprawniony do rozwiązania umowy z Jerzym Flisakiem oraz zatrzymania
wskazanych wyżej kwot.
9)

W przypadku gdy Best-Car sp. z o.o. zdecyduje, że wytwórcą głowic będzie Jerzy
Flisak, umowa winna opierać się na następujących założeniach:
a) W ciągu 5 dni od powstania prawnego obowiązku Jerzego Flisaka realizacji
głowic, Best-Car sp. z o.o. przekaże Jerzemu Flisakowi opisaną w załączniku do
umowy dokumentację niezbędną do wykonania głowic;
b) Jerzy Flisak będzie dostarczał głowice do siedziby Best-Car sp. z o.o., w partiach
po 50 sztuk, na koniec miesiąca kalendarzowego;
c) Za transport poszczególnych partii głowic do Best-Car sp. z o.o. odpowiada
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Jerzy Flisak;
d) Odbiory głowic będą dokonywane w Best-Car sp. z o.o. i potwierdzane
protokołami odbioru; protokół może zostać przesłany w „zwykłym” mailu,
wysłanym przez Kierownika działu sprzedaży Best-Car sp. z o.o. Tomasza
Jarosławskiego lub w postaci równorzędnej albo bardziej sformalizowanej;
e) Podpisany protokół odbioru będzie każdorazowo podstawą do rozliczeń
finansowych między stronami;
f) Za każdą odebraną głowicę Best-Car sp. z o.o. zapłaci Jerzemu Flisakowi kwotę
2.000 zł + VAT;
g) Gdyby przy odbiorze zostało zakwestionowane prawidłowe wykonanie
określonej głowicy, jest ona zwracana i rozliczana po naprawie lub wykonaniu
nowej głowicy. Naprawa lub wykonanie nowej winno nastąpić w ciągu 10 dni
od zakwestionowania przez Best-Car sp. z o.o. prawidłowego wykonania
głowicy;
h) Płatność nastąpi na podstawie zgodnego przepisami dokumentu księgowego,
który należy określić w umowie;
i)

Termin płatności winien być najdłuższy z możliwych, zgodny z obowiązującymi
przepisami;

j)

Wysokość wynagrodzenia ma być waloryzowana kursem euro, począwszy od
momentu powstania prawnego obowiązku Jerzego Flisaka realizacji głowic
osobno dla każdej części należności; ponieważ Strony posiadają konta w
różnych bankach, oczekują wskazania obiektywnego przelicznika, który nie
będzie krzywdzący dla żadnej ze Stron;

k) Zapłata za głowice winna być zabezpieczona przy pomocy mechanizmu
oferowanego przez banki, który pozwoli Jerzemu Flisakowi na łatwe uzyskanie
należności, na wypadek gdyby Best-Car sp. z o.o. nie dokonał płatności w
terminie; kwota zabezpieczenia winna wynosić co najmniej tyle, ile wynosi
wartość miesięcznej płatności ze strony Best-Car sp. z o.o. i w razie skorzystania
z zabezpieczenia przez Jerzego Flisaka, jego wartość winna być uzupełniona do
pierwotnej wysokości;
l)

Z tytułu nieterminowej płatności Jerzemu Flisakowi mają przysługiwać odsetki
umowne w możliwie najwyższej dopuszczalnej prawem wysokości.

m) Niedotrzymanie terminu przekazania głowic powinno być objęte sankcją w
postaci zapłaty przez Jerzego Flisaka 0,1% finalnej wartości danej głowicy za
każdy dzień niedotrzymania terminu dostarczenia głowicy, przy zachowaniu
możliwości dochodzenia przez Best-Car sp. z o.o. należności przewyższających
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ww. zobowiązanie.
n) Możliwości rozwiązania umowy powinny być oparte na rozwiązaniach
kodeksowych, opisanych w umowie.
o) Odpowiedzialność za jakość dostarczanych głowic winna być oparta na
rozwiązaniach kodeksowych opisanych w umowie. Terminy reklamacyjne
wynoszą 10 dni.
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