Nr kodu zdającego ……………………

Ministerstwo Sprawiedliwości
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

CZWARTY DZIEŃ
EGZAMINU RADCOWSKIEGO
31 SIERPNIA 2012 r.
CZĘŚĆ CZWARTA 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 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 zadań (z zakresu prawa gospodarczego oraz z zakresu prawa
administracyjnego) wynosi łącznie 480 minut.

4.

Zadanie z zakresu prawa gospodarczego zawarte jest na 4 ponumerowanych
stronach (łącznie ze stroną tytułową oraz informacją dla zdającego). W razie braku
którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję
Egzaminacyjną.
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Informacja dla zdającego

1.

Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić na zlecenie spółki akcyjnej
„Inwest” umowę, uwzględniającą założenia ujęte w zadaniu.

2.

Dopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń w pracy, przydatnych do
uzupełnienia stanu faktycznego, jednak bez zmiany podanych w zadaniu założeń.

3.

Dane podmiotów zawierających umowę powinny zostać dokładnie określone przez
zdającego.
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4.

Nie jest konieczne sporządzanie załączników do umowy.

5.

Zdający powinien wskazać, czyje podpisy winny zostać złożone pod umową.

6.

Zadanie zostało wydrukowane dwustronnie.
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1. „Inwest” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Spółką), postanowiła
wybudować budynek stanowiący jej siedzibę w tym mieście, na własnej nieruchomości.
Zarząd Spółki jest wieloosobowy, a statut nie zawiera żadnych postanowień
w przedmiocie sposobu jej reprezentowania.
2. Budynek ma być wybudowany na podstawie projektu architektonicznego, obejmującego
projekt koncepcyjny budynku w formie papierowej i elektronicznej oraz w postaci
makiety i modelu (zwany dalej Projektem). Do realizacji tego Projektu Spółka dostarczy
wykonawcom wykonane wcześniej odrębnie: studia i analizy przedprojektowe oraz
studium

programowo-przestrzenne

w

postaci

informacji

i

wytycznych

do

projektowania. Projekt ma posiadać cechy indywidualne, nietypowe i unikalne. Spółka
chce

następnie

wykorzystać

Projekt

do

sporządzenia

szczegółowego

projektu

budowlanego, który stanowić będzie załącznik do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę, a także nadal wykorzystywać w ciągu następnych kilkunastu lat
podczas budowy kolejnych oddziałów Spółki. Spółka chce mieć możliwość jak
najszerszego, swobodnego i nieograniczonego miejscem oraz czasem korzystania
z wykonanego Projektu, a zatem chce posiadać całość praw do tego Projektu. Na
realizację wyżej określonych zamierzeń, Spółka chce przeznaczyć kwotę 500.000 (pięćset
tysięcy) zł netto.
3. Do wykonania Projektu wybrani zostali przez Spółkę znani architekci Marcin Kruk oraz
Jerzy Sowa (zwani dalej Architektami), wpisani na listę członków warszawskiej izby
samorządu zawodowego, którzy mają go wykonać wspólnie.
Są oni jedynymi wspólnikami przedsiębiorstwa prowadzonego przez nich w formie spółki
partnerskiej, która ma być stroną umowy o wykonanie Projektu. Każdy ze wspólników
(partnerów) może samodzielnie prowadzić sprawy tej spółki oraz reprezentować ją na
zewnątrz.
Spółka oczekuje, że umowa będzie regulowała w szczególności:
1. termin realizacji przedmiotu umowy, który ma wynosić nie więcej niż 3 (trzy) miesiące
z jednoczesnym określeniem warunków jego ewentualnego przedłużenia;
2. obowiązek osobistego wykonania Projektu przez Architektów;
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3. zasady rozwiązania lub odstąpienia od tej umowy w razie opóźnień w wykonaniu Projektu
w terminie, przy uwzględnieniu, że dla Spółki najważniejsza jest terminowość wykonania
przedmiotu umowy;
4. wymóg posiadania przez Spółkę partnerską jak najszerszego ubezpieczenia od
odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać przy wykonywaniu umowy;
5. rękojmię za wady (usterki) Projektu;
6. zasady odpowiedzialności spółki partnerskiej za nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy, w tym kary umowne;
7. klauzulę dotyczącą polubownego załatwiania sporów wynikających z tej umowy przez
sąd polubowny.
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