1. Sporządzający prace winien wykazać znajomością prawa, w szczególności z zakresu
kodeksu cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych.
2. Umowa winna być oparta o przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 750 w zw. z art.
734 i n. kodeksu cywilnego).
3. Umowa powinna być sporządzona z uwzględnieniem treści artykułu 209 k.s.h. członek zarządu spółki Konstruktor sp. z o.o. - Jan Kowalski winien powstrzymać się
od reprezentowania spółki przy podpisaniu niniejszej umowy z uwagi na fakt, iż jego
małżonka jest wspólnikiem spółki Seguro sp. z o.o. Spółka Konstruktor spółka zoo
winna być zatem reprezentowana przez drugiego z członków zarządu działającego
wraz z prokurentem lub też przez prokurenta samoistnego. Nieuwzględnienie tej
okoliczności nie prowadzi do nieważności umowy, niemniej winno mieć wpływ na
obniżenie ceny.
4. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób opisania w treści umowy poszczególnych
obowiązków, jak również na sposób ustanowienia zabezpieczenia ich wykonania w
postaci kar umownych; w szczególności czy umowa przewiduje możliwość
dochodzenia odszkodowania ponad ustanowione w jej treści kary umowne, jak
również czy klauzula dotycząca płatności uwzględnia fakt, że spółki są płatnikami
podatku VAT.
5. Na ocenę winien mieć również wpływ ustanowienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w taki sposób by maksymalnie uprościć kwestię dochodzenia
ewentualnych roszczeń mogących powstać na tle wykonywania umowy – gwarancja
bankowa, ubezpieczeniowa itp.
6. Umowa winna zawierać regulację ograniczającą możliwości swobodnego
wypowiadania poprzez wprowadzenie okresu wypowiedzenia, jak również
ograniczenie możliwości jej wypowiedzenia przez Seguro sp. z o.o. do ważnych
powodów.
7. Umowa winna zawierać klauzulę rozszerzającą odpowiedzialność Seguro sp. z o.o. za
szkody powstała wskutek kradzieży, włamania lub uszkodzenia mienia - do granicy
ryzyka, zgodnie z treścią art. 473 k.c. - to jest poprzez dokładne wskazanie
okoliczności za które ponosi odpowiedzialność, ponad ustawą odpowiedzialność z
tytułu nienależytego wykonania zobowiązania.
8. Istotnymi elementami wpływającymi na ocenę pracy winny być ponadto:
a) sporządzenie umowy ważnej i prawnie skutecznej,
b) sporządzenie umowy mieszczącej się w wyznaczonych treścią zadania ramach
prawnych i faktycznych, bez zmian obligatoryjnych założeń umowy,
c) wypełnienie wszystkich poleceń zawartych w treści zadania,
d) poprawne przyjęcie brakujących elementów stanu faktycznego,
e) sposób formułowania poszczególnych postanowień umownych, ich systematyka
spójność, czytelność i jednoznaczność zapisów,
f) sposób i zakres zabezpieczenia interesu strony reprezentowanych przez
sporządzającego umowę (np. ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia zwrotu
kwoty uiszczonej w dniu zawarcia umowy w razie, gdyby umowa uległa
rozwiązaniu).

